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Resumo 
 

A Política da Criação dos Municípios de Timor-Leste constitui uma relevante e 
desafiante agenda para o país, após ter adquirido a sua independência em 2002 
até ao presente. 
À data da Revolução de 25 de abril de 1974, Timor-Leste era uma colónia ou 
província ultramarina Portuguesa e incluindo na lista dos territórios não 
autónomos “non self government” no enquadramento da Resolução da 
Assembleia Geral das Nações Unidas n.º 1514/1960 de 14 de dezembro. 
Durante séculos de Administração Portuguesa, o estatuto político do território 
não deixou de ser uma província. O mesmo estatuto manteve-se após a 
anexação de Timor-Leste pela Indonésia, através de uma agressão militar a 7 
de dezembro de 1975, resultando na sua integração como 27.ªprovincia. 
 Com as reivindicações de Portugal juntamente com o povo de Timor-Leste 
perante a comunidade internacional durante 23 anos, finalmente chegou o 
acordo de 5 de maio de 1999 entre Portugal e a Indonésia, sob auspícios das 
Nações Unidas, conhecido como o “Acordo de Nova Iorque” para a realização 
de uma consulta popular “Referendo” ao povo de Timor-Leste. Sendo assim, os 
Timorenses exercerem o seu direito à autodeterminação, direito este que se veio 
a confirmar no dia 30 de agosto de 1999. 
O resultado do referendo deu a vitória clara à independência do território e, as 
Nações Unidas, no cumprimento do Acordo de Nova Iorque, administram 
transitoriamente Timor-Leste rumo à sua independência total e com 
reconhecimento da comunidade internacional, a 20 de maio de 2002. 
Em suma, vimos que houve dois períodos de poder político no território. O 
primeiro, sob administração de Portugal, a seguir a anexação dita pela Indonésia 
e uma Administração Transitória das Nações Unidas para Timor Leste 
(UNTAET). O segundo é o poder político após independência de 2002 até 
presente, como um Estado Independente. 
O presente estudo enfatiza o Território Timorense como um Estado 
Independente face aos poderes anteriores de estatuto provincial. Como 
consequência de forma Estadual, a Constituição da República prevalece sobre 
as normas e atos ordinários dos poderes políticos mandatados, quer a nível legal 
quer a nível político. 
Neste contexto, formula-se o seguinte Tema desta investigação e análise: A 
Política da Criação dos Municípios de Timor-Leste: Uma análise da 
implementação da Constituição da República sobre a Descentralização e Poder 
Local.” 
A questão de investigação norteadora de todo o estudo é: Quais são os 
obstáculos à implementação da Política da Descentralização e Poder Local no 
período entre 2002 a 2019? 
Assim, procede-se o objetivo da investigação em duas formas, aos quais: (1) De 
forma genérica, é um estudo sobre o Tema da Descentralização Administrativa 
e Poder Local como tendência de reformas nas últimas décadas; (2) De forma 
específica, é para identificar e caracterizar as políticas adotadas pelo Estado de 
Timor-Leste sobre a Divisão Administrativa do território e a institucionalização 
do Poder Local segundo a Constituição da República de 2002. 
Foram colocadas quatro hipóteses: a HP1 – sobre as políticas adotadas pelo 
Estado da Divisão Administrativa e Poder Local; a HP2 – sobre os obstáculos 
da implementação que são os Recursos Humanos e Financeiras; a HP3 – sobre 
as Divergências Políticas dos atores políticos como um dos obstáculos 
prováveis; a HP4 – sobre a influência da história e tradição da política 
administrativa. 
 



 

 
 
A investigação iniciou-se no mês de fevereiro de 2019 através da elaboração de 
uma revisão da literatura. Adicionalmente, foi feito o enquadramento legal, 
através da recolha e análise de legislação relacionada com Política da 
Descentralização e Poder Local para Timor-Leste, confirmadas com as 
entrevistas realizadas. 
Seguidamente fez-se a auscultação a atores relevantes, com a recolha dos 
dados provenientes de entrevistas a intervenientes-chave, realizadas em Timor-
Leste durante três meses (junho, julho e agosto de 2019). Foi feita a análise das 
entrevistas usando o protocolo de análise estruturado nas quatro hipóteses.  
A abordagem qualitativa, especificamente utilizando a análise de conteúdo, 
permitiu obter resultados importantes. Todas as hipóteses colocadas foram 
confirmadas significativamente, com adaptação à escala de Likert, 1932 na 
codificação e pontuação das condensações dos argumentos dos entrevistados. 
Assim, no processo da implementação da Descentralização e Poder Local em 
Timor-Leste, o Estado através dos governos constitucionais, construíram um 
quadro legal acerca do assunto em causa.  
Os principais obstáculos identificados, ao nível operacional na implementação 
desse quadro legal, referem-se à deficiência de recursos humanos com 
competência e formação adequada bem como lacunas financeiras. A 
necessidade de coerência temporal para implementar a política de 
Descentralização e de implementação do Poder Local em Timor-Leste apela a 
um trabalho transversal que deve unir os diversos partidos políticos no sentido 
de colocar os recursos do país ao serviço do bem comum de toda a população, 
em todo o território Timorense. 
Descobre-se neste estudo que, de fato, não existe uma verdadeira 
Descentralização e Poder Local devido a carências legislativas mais 
substanciais, como por exemplo a Lei de Poder Local, a Lei das Eleições 
Municipais/autárquicas e o efeito do veto do Presidente da República. Para além 
desses, descobre-se a falta de outras leis tal como a Lei Tributária e outras que 
possibilitem a existência de receitas municipais próprias.  
Descobre-se também algumas irregularidades legais, sobre a política da criação 
da Região Administrativa Especial de Oecussi-Ambeno (RAEOA) e 
estabelecimento da Zona da Economia Especial Social e Mercado (ZEESM). 
Este enclave como antigo município de administrações anteriores, não está 
enquadrado nos direitos para a Política da Descentralização e Poder Local, 
conforme regulados na Lei nº 4/2016, primeira alteração sobre a Lei nº 11/2009 
sobre a Divisão Administrativa do território e o estabelecimento de números dos 
Municípios em Timor-Leste.  
A Lei nº 3/2014, alterada pela Lei nº 3/2019 sobre o estabelecimento da RAEOA 
e ZEESM propriamente dita, apresenta-se contraditória quer em termos da sua 
aplicação quer na data da entrada em vigor, porque não se pode aplicar 
retroativamente enquanto a outra ainda está em vigor. 
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Abstract 
 

The policy of the establishment of Municipalities of Timor-Leste, constituted one 
of the major concerns for the country, after achieved its independence since 
2002 until present.  
As a sequence of the 25th April 1974 Revolution in Portugal, Timor-Leste 
constituted as the last colony or Portuguese overseas province, that included on 
the list of so called “non self-governing territories” under the UN General 
Assembly Resolution n.º 1514/1960, at December 14th. 
During centuries of the Portuguese Administration, the political status of the 
territory not last than one province, and the same form was also recognized by 
the following annexation this territory under the Indonesian Administration 
through one military aggression at December 7th, 1975. 
With the claims of Portugal and Timorese people in the international community 
for 23 years, finally reached the agreement of May 5th, 1999, between Portugal 
and Indonesia under the auspices of the United Nations, so called the “New York 
Agreement”, for conducting one Popular Consultation “Referendum” for the 
people of Timor-Leste. Thus, these peoples can exercise their right of 
decolonization and self-determination, the right that comes confirmed on August 
30th, 1999. 
The result of referendum gave the clear victory for the independence of the 
territory, and the UN, according to the New York Agreement, must be 
administrate transitionally the country toward a full independence with the 
international community recognizing on May 20th, 2002. 
Briefly, we saw that there were two periods of political powers passed in the 
territory, the first one, was been administrated by Portugal, following by the 
annexation of Indonesia and finally by the UN Transitional Administration in 
Timor-Leste (UNTAET). The second period is the political powers post-
independence since 2002 until now, as an Independent State. 
This investigation and analysis emphasized with the notion view at the territory 
as an independent State in the face of provincial political powers with the last 
political status. As the consequency of the State forms, the Constitution of 
Republic, prevail the norms and the ordinary acts of those political powers 
mandated, like the legal side as well as the political side. 
In this context, the following formulated Theme of this investigation and analysis, 
that´s: “The Policy of the Establishment of Municipalities of Timor-Leste: A 
analysis of the implementation of the Constitution of Republic about the 
Decentralization and Local Government”. 
This study started on February 2019 by performing a literature review, followed 
by the date collections with the interviews conducted for those key-stakeholder 
in Timor-Leste, elapsed during the three months between Jun, July, and August 
2019. 
We were been collected the legislations related to the policy of Decentralization 
and Local Government for Timor-Leste, them confirmed by the interviewed 
conducted. 
The start question of this investigation is aimed to know for: “What are the 
challenges of the implementation for the Policy of Decentralization and Local 
Government under the period of 2002 – 2019.” 
 



 Thus, the objective proceeded for the investigation are two forms, that are as 
followed: (1) In the generic form, is a study about the Theme of Administrative 
Decentralization and Local Government, with its tends to the reforms issues in 
the last decades; (2) In the specific form, is to identified and characterized the 
politics adopted by the State of Timor-Leste related to the Territory 
Administration Division and the institutionalization of Local Government, 
according to the framework of the Constitution of Republic, 2002.  
In this investigation, we were been set up main four hypothesis, that are: HP1 – 
about the policies adopted by the State regarding to Administrative Territorial 
Division and Local Government; HP2 – about the challenges of the 
implementation, that are the Human Resources and Financial Resources; HP3 
– about the Political Divergences from the political actors that considered as the 
main challenges probably; HP4 – about the influence of the History and Tradition 
of Political Administration. 
The qualitative approach, specifically using content analysis, allowed to obtain 
important results. All the hypotheses put forward were significantly confirmed, 
with adaptation to the Likert scale to the codification and punctuation of the 
condensations of the interviewees' arguments 
Therefore, in the process of implementation of Decentralization and Local 
Government in Timor-Leste, the Sate by the Constitutionals Governments, 
obviously adopted the series of policies related to the matter. 
We are discovered in this analysis, that in fact, does not exist the real 
Decentralization and Local Government due to the lack legislations more 
substantial such as the law of Local Government itself, and second one, is the 
law about Municipalities Elections, as the veto effect by the President of 
Republic. Beyond these, also discovered the lack of others important laws such 
as the law of taxes for the municipality’s income. 
Discovered also about the Policy of the establishment of the Special Region of 
Oecussi-Ambeno the enclave, that not framing this old district on previous 
administration, the right for the political Decentralization and Local Government 
according to the law n.º 4/2016 that have been altered or its amendment from 
the law n.º 11/2009 about the Timorese Territorial Administration Division and 
the Establishment the number of Timor-Leste municipalities. Even thus, the 
investigation also discovered that the law n. º 3/2014 and amended into the law 
n. º 3/2019 about the Establishment of RAEOA and ZEESM, are also very 
contradictory in term of the application into force and retroactive terms. 
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Rezumu 
 

Polítika konaba atu harí Munisípiu iha Timor-Leste, hola parte nu´udar agenda 
bot ida nebe preokupante tebes ba Estádu ida ne´e hafoin de hetan tiha nia 
independênsia husi tinan 2002 to´o ohin loron. 
Nu´udar folin ida husi Revolusaun loron 25 fulan Abril tinan 1974 iha Portugal, 
Timor-Leste hola parte mos nu´udar kolónia ikus liu, ou nu´udar provínsia tasi 
balu nian husi Portugal no nia mos hola parte iha lista nu´udar rai sira nebe laiha 
ukun an rasik “territórios não autonomos” tuir Resolusaun Assembleia Jeral 
Nasoens Unidas nian, nº 1514/1960, loron 14 fulan Dezembru. 
Liu husi tinan atus barak iha mahon husi Administrasaun Portugés nian, estatutu 
polítiku territóriu ne´e nian nunka sai husi estadu provínsia deit: Forma ida ne´e 
mos tuir mai Indonésia sira hakabit tan ba nia ukun, nebe mos kontinua 
rekoínyese nafatin nu´udar provínsia ida liu husi agresaun militar ida iha loron 7 
fulan Dezembru tinan 1975. 
Liu husi reklamasaun husi Portugal no povu Timor-Leste nian iha komunidadi 
internasional nia oin nebe dura to´o tinan 23 nia laran, ikus mai hetan duni 
Akórdu loron 5 fulan Maiu tinan 1999 husi Portugal no Indonésia iha Nasoens 
Unidas nia mahan, koínyesidu nu´udar “Akórdu Nova Iórke”, atu nune´e bele 
hala´o Konsulta Popular ou “referendun” ida ba povu Timor-Leste nian. Hodi 
nune´e timoroan sira bele hala´o sira nia direitu ba deskolonizasaun no hili rasik 
sira nia dalan, direitu ida nebe ikus mai konfirmadu duni liu husi referendun iha 
loron 30 fulan Agostu tinan 1999. 
Nu´udar resultadu husi referendun ida ne´e, hatudu katak vitória hetan husi 
timoroan sira nebe hakarak ukun rasik an, ho nune´e tuir Akordú Nova Iórke 
ne´e, Nasoens Unidas tenki administra trazitóriamente territóriu Timor-Leste 
hodi prepara ba ukun rasik an, ikus mai hetan duni rekoínyesimentu husi 
komunidadi internasiunal iha loron 20 fulan Maiu tinan 2002. 
Atu hakbadak deit iha ne´e katak, de faktú, ita haré katak iha periódu rua konaba 
poder polítiku iha rai Timor-Leste. Ida uluk maka, rai ne´e administra ka ukun 
husi Portugal, no tuir mai husi aneksasaun/hakabit tan ba Indonésia nian, no ikus 
liu iha administrasaun tranzitóriu Nasoens Unidas nian (UNTAET).Poder 
administrasaun polítiku ida tuir mai fali, ne´e maka Poder Polítiku hafoín rai ne´e 
hetan Ukun Rasik Án, hahú husi tinan 2002 mai to´o ohin loron nu´udar ona 
Estádu Independenti ida. 
Iha investigasaun no anális ida ne´e, hatúr liu ba atu haré rai ne´e nu´udar Estádu 
Independenti ida, no la´os ona nu´udar provínsia tuir nu´udar ukun sira nebe liu 
ona ba kotuk. Nu´udar konsekwénsia husi Estádu Independenti ida nian, nune´e 
maka Konstituisaun Repúblika ka “Lei Inan” maka sai nu´udar sasukat ka 
matadalan ba lei oan sira nian ba poder polítiku husi aspetu legal nian no mós 
polítiku ne rasik. 
Iha kontextu ida ne´e, ita hatúr Tema husi investigasaun no anális ida ne´e 
nu´udar tuir mai ne´e: “Polítika konaba atu Harí Munisípius sira iha Timor-Leste: 
Anális ida konaba oinsa atu hala´o Polítika Desentralizasaun no Poder Lokal 
nian, tuir Konstituisaun Repúblika tinan 2002 nian”. 
Iha estudu ida ne´e kosegé halibur lei sira konaba Polítika Desentralizasaun no 
Poder Lokal ba Timor-Leste nian, no konfirma mos liu husi intervistadu sira. 
Nu´udar pergunta ba investiagasaun nian, estudu ida ne´e intende atu hatene 
konaba: “Dezafius saida deit maka hasóru, waihira hala´o Polítika 
Desentralizasaun no Poder Lokal husi períodu tinan 2002 to´o tinan 2019”. 
  
 



 

 
Ho nune´e prosede kedas objetivu investigasaun ne´e nian husi forma oin rua 
nu´udar tuir mai ne´e: (1) Husi forma jenérika katak, ne´e estudú ida konaba 
Tema Desentralizasaun Administrativa no Poder Lokal nian, nu´udar lala´ok ida 
ba reforma sira nebe liu daudaun iha dékadas ikus-ikus ne´e; (2) Husi forma 
espesífiku, katak liu husi estudú ida ne´e atu buka identifika no karakteriza 
Polítika sira nebe Estádu adopta ona iha Timor-Leste konaba Divisaun 
Administrativa Territóriu ne´e nian, no mos atu harí instituisaun Poder Lokal nian, 
nu´udar hatúr ona iha Konstituisaun Repúblika tinan 2002. 
Iha ne´e ita hatúr Hipoteza hat nu´udar tuir mai ne´e: HP1 – konaba Polítika sira 
nebe Estádu adopta ona konaba Divisaun Administrativa no Poder Lokal; HP2 – 
konaba desafius nebe hasóru wainhira hala´o prosesu Desentralizasaun no 
Poder Lokal ne´e maka nu´udar faktór Rekursus Umanús no Finanseirús; HP3 – 
konaba Diverjénsias Polítikus sira nian nebe identifika katak sai nu´udar 
obstákulu bot ba prosesu ne´e; HP4 – konaba influénsia husi Istória no 
Tradisaun Polítika Administativa nian nebe sai mos nu´udar obstákulu ida. 
Investigasaun ida ne´e hahú husi fulan Fevereiru tinan 2019, liu husi elabora 
teoria no konseitus husi ema matenek na´in sira nian kona ba Desentralizasaun 
no Poder Lokal ne´e rasik. Tuir mai, tun ba terénu hodi halibur dadus sira konaba 
lei sira nebe iha ona konaba Polítika Desentralizasaun no Poder Lokal iha Timor-
Leste nebe tuir mai konfirmadu ho intervistadus sira. 
Iha estudu ida ne´e hala´o liu husi rona hanoin importante sira husi aktor 
pertinentis sira no mos kosegé halibur dadus sira liu husi intervista ba 
intervenientis xaví sira nebe hala´o iha Timor-Leste duranti fulan tólu (Juni, Juli 
no Agostu tinan 2019). Hafoin tuir mai, halo anális tuir protokólu estruturadu ona 
tuir hipoteza sira nebe iha.  
Liu husi abordazén kualitativu no espesifikamente utiliza anális konteúdu nian, 
fó dalan hodi hetan rezultadus maka´as tebes. Hipoteza sira hotu nebe hatúr 
hetan konfirmasaun signifikativa hotu kedas, liu husi adaptasaun ba escala 
Likert, 1932 nian no hodi fó kodifikasaun no pontuasaun sira ba argumentus husi 
intervistadus sira nian nebe iha kondesadamente. 
Nune konaba prosesu hala´o Polítika Desentralizasaun no Poder Lokal ne´e husi 
Governu Kosntitusiunal sira, Estádu Timor-Leste hatúr duni kuadru legal sira 
konaba kauza ida ne. 
Obstákulu prinsipal sira nebe identifika konaba nível operasional hodi hala´o 
kuadru legal sira ne´e maka, refere liu ba defisiénsia ka sei falta rekursus 
umanus nebe menus formasaun kompetenti e, nune´e mos sei falta rekursus 
finanseirus. Iha hanoin ida katak tenki iha koerénsia temporal atu nune´e bele 
hala´o duni polítika Desentralizasaun no Poder Lokal iha Timor-Leste, nune´e 
apela atu bele iha dalan ba atu tenki servisu hamutuk husi partidu polítiku sira 
hotu ho sentidu bot, nune´e hodi bele hatúr rekursus tomak nebe Estádu iha ba 
povu tomak nia moris diak iha territóriu Timor-Leste laran tomak.  
Deskobre mos iha anális ida ne´e, katak tebes duni, seidauk iha lolos 
Desentralizasaun no Poder Lokal iha Timor-Leste, tamba sei falta lei substánsial 
rua ba assuntu ne´e maka nu´udar: Ida, Lei Poder Lokal ne rasik; Rua, maka Lei 
Eleisaun Munisipal. Lia ne´e sai nu´udar efeitu ida nebe mai husi Veto Presidenti 
Repúblika nian ba lei rua ne´e. Nune´e mos deskobre tan katak sei falta mos lei 
ba kobransa impostus iha Munisípius sira nian no seluk-seluk tan nebe hodi bele 
hatama reseitas rasik ba Munisípiu sira. 
Deskobre mos konaba Polítika harí Rejiáun Administrativa Espesial Oecussi-
Ambeno nian (RAEOA) no mos Zona Ekonomia Espesial Sosial no Merkádu 
(ZEESM) iha rai enklave ne´e, nebe la hola tan parte iha Prosesu ba Polítika 
Desentralizasaun no Poder Lokal tamba Estadu liu husi Governu altera tiha ona 
Lei nº 11/2009 konaba Divisaun Administrativa no números Munisípiu sira iha 
Timor-Leste, ba Lei nº 4/2016 nebe Distritu antigu ida ne´e labela ona hola parte 
nu´udar Munisípiu no direitu ba Desentralizasaun no Poder Lokal. 
Iha mos Lei nº 3/2014 nebe hetan ona alterasaun ba Lei nº 3/2019, konaba harí 
RAEOA no ZEESM ne, mos deskobre katak la enkaixa ona enklave ida ne´e ba 
Dsentralizasaun no Poder Lokal, tamba Lei ida konaba Divisaun Administrativa 
iha vigor hela, maibe mosu fali lei RAEOA nian nebe tuir visaun legal nian, labele 
aplika retroativamente no sai kontraditóriu ida. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Tema da Descentralização e Poder Local tem sido um fenómeno 

recorrente nos debates académicos. As reformas com vista à descentralização 

do Estado foram particularmente importantes na Europa. Sobre a importância 

destes temas Meny (1991, in Rocha, 2005, p. 21) escrevia: “rien nà plus été 

étudié ou cours de ces dernières années que l` évolution et les transformations 

des systèmes locaux au sein des sociéties occidentales”.  

Este estudo sobre a evolução da transformação dos sistemas locais nas 

sociedades ocidentais, mantém-se atual. Para Rodriguez Álvares (2002, p. 3), 

“La gobernanza local, en general, y el gobierno urbano, en particular, se están 

convirtiendo en uno de los temas más abordados por los estudios politológicos 

en los últimos tiempos”.  

Segundo Rocha (2005), se em alguns casos esta valorização ou 

revalorização do governo local está associada a transições democráticas 

condicionadas por movimentos sociais e forças políticas que associam 

descentralização com ampliação da cidadania, como ocorreu na Espanha, em 

outros casos, esta onda descentralizadora pode prender-se com uma certa 

“crise” do Estado e a sua moderna tendência em se retirar do “mercado” criando 

espaços para o surgimento de outros atores, entre os quais, sobressaem os 

governos locais, sejam como municípios ou como regiões. 

 Deste debate foram-se polarizando duas vertentes de opiniões, cada 

uma com as suas análises. Uma defendendo e evocando as virtualidades da 

descentralização de poderes locais, outra, pelo contrário, alertando para os 

perigos que ela significava (Rocha, 2005). 

Na Constituição da República Democrática de Timor-Leste de 2002 o 

princípio da descentralização está consagrado no artigo 5.º, que por sua vez está 

em consonância com artigo 71.º, sobre a divisão administrativa territorial e a 

criação dos municípios, e com o artigo 72.º que trata do estabelecimento do 

poder local. De acordo com Rocha (2005, p. 24), em termos do modelo de 

Administração Pública, é necessário “criar um modelo de Administração Pública 

ao serviço de desenvolvimento harmonioso do país, das necessidades da 
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sociedade em geral e dos cidadãos e agentes económicos em particular, tem 

sido uma das preocupações permanentes da modernização administrativa”. 

 O princípio da Administração Pública Timorense está consagrado no 

artigo 137.º da Constituição da República e que diz: “ (1) A Administração Pública 

visa a prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos e interesses 

legítimos dos cidadãos e das instituições constitucionais; (2) A Administração 

Pública é estruturada de modo a evitar a burocratização, aproximar os serviços 

das populações e assegurar a participação dos interessados na sua gestão 

efetiva; e (3). A lei estabelece os direitos e garantias dos administrados, 

designadamente contra atos que lesem os seus direitos e interesses legítimos.” 

(CRDTL, 2002). 

Para o estudo e análise da descentralização e poder local cumpre a 

implementação da Constituição da RDTL de 2002 supracitada. O nosso 

interesse em realizar este trabalho advém da preocupação com o funcionamento 

do poder local, motivada por um lado por formação académica e, por outro, pelo 

envolvimento enquanto autarca com as devidas realidades.  

Assim, neste estudo, estruturamos os seguintes capítulos em correlação 

ao tema a tratar sobre a Política de Criação dos Municípios de Timor-Leste:  

O Capítulo I trata do Enquadramento Teórico e é composto por: 

Perspectivas Teóricas sobre a Descentralização, e Perspectivas Teóricas sobre 

a Governação Local.  

O Capítulo II, intitulado a  Poder Político de Timor, tem como 

subcapítulos: Evolução do Poder Político de Timor e Poder Político pós 

Independência. 

 O subcapítulo intitualado Evolução do Poder Político de Timor  trata dos 

seguintes assuntos: A resenha histórica do território; O municipalismo do período 

colonial português; A governação local no período da ocupação da Indonésia; e  

A Administração Transitória das Nações Unidas.  

Realtivamente ao subcapítulo Poder Político pós Independência são 

aboradados os seguintes assuntos: O Legado das Nações Unidas; As Novas 

Iniciativas Políticas sobre a Descentralização e Poder Local; A Legislação sobre 

a Divisão Administrativa e a Criação dos Municípios; A Criação das estruturas 

de Pré-desconcentração Administrativa; A Legislação sobre a Criação da Região 

Administrativa Especial do enclave de Oecussi-Ambeno; A Legislação sobre os 
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Órgãos do Poder Local e das suas Eleições Municipais; e, As Novas Estratégias 

Políticas.  

O Capítulo IIII aborda o Poder Local em Timor-Leste: Uma Análise De 

Contexto. Este capitulo contém os seguintes subcapítulos: Condições Sociais e 

Económicas do Território; Contexto Económico, o caso do petróleo; As 

características Geográficas e Demográficas; A Iniciativa Política; e, A 

Participação dos Cidadãos.  

O Capítulo IV aborda a metodologia deste estudo: As Questões de 

Investigação; As Hipóteses colocadas; a Abordagem Metodológica; a Análise de 

Conteúdo; as Entrevistas; as Recolhas documentais sobre as Políticas adotadas; 

a Organização do material ou dados da pesquisa; e, A aproximação à teoria da 

análise de árvore. 

O Capítulo V apresenta os Resultados, sudividindo-se em Resultados 

para as Hipoteses 1, 2, 3 e 4.  

O Capítulo VI é o capitulo das Conclusões apresentado os Principais 

Resultados e as Recomendações Finais. 

 

 

OBJETIVO DO ESTUDO  
 

Com base nestes pressupostos, a finalidade deste estudo é responder à 

seguinte questão: Quais são os obstáculos à implementação da Política de 

Descentralização e Poder Local em Timor-Leste, no período de 2002 a 2019. 

Assim, para o estudo sobre a Política de Criação dos Municípios de 

Timor-Leste, os objetivos da investigação são:  

1) De forma genérica, apresentar um estudo sobre o tema da 

Decentralização Administrativa e do Poder Local como tendência de 

reforma nas últimas décadas.  

2) De forma específica, identificar e caracterizar as políticas adotadas pelo 

Estado de Timor-Leste sobre a Divisão Administrativa do Território e a 

institucionalização do Poder Local segundo a Constituição da 

República de 2002.  
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CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 

 
1. Perspectivas teóricas sobre a descentralização 

 

Neste subcapítulo pretende-se abordar os conceitos teóricos associados 

à descentralização, através dos seguintes subtópicos: os princípios da 

descentralização; a descentralização administrativa (englobando a 

descentralização territorial ou geográfica, a descentralização funcional ou de 

serviços; e a descentralização por colaboração e cooperação); a 

descentralização política; a descentralização fiscal; e a desconcentralização 

Administrativa. Estas secções são consideradas como componentes principais 

para uma efetiva descentralização de poder do governo central aos governos 

locais. 

 

1.1.  Princípios da descentralização 
 

O conceito de descentralização surge umbilicalmente ligado à 

administração municipal, particularmente no contexto francês pós Revolução de 

1789, traduzindo-se no reconhecimento das comunidades locais e de uma série 

de atribuições próprias que estas deveriam prosseguir através de órgãos 

próprios, eleitos pelos membros dessas comunidades, e sujeitos a um limitado 

controlo governamental (Miranda, 1994). 

À partida, o conceito de descentralização apresenta uma enorme 

complexidade, tratando-se de uma noção compósita, e qualquer das várias 

definições doutrinárias é possível de desconstrução, assim, Jorge Miranda, 

sublinhou: “os conceitos tornam-se múltiplos e as vezes flutuantes, já que 

múltiplos se revelam os modos e os graus, os pressupostos e os entendimentos 

da descentralização” (Miranda, 2004, in Rebelo, 2007, p. 24). 

Para Rebelo (2007) a elasticidade conceptual deste princípio foi, desde 

sempre, apontada a esta doutrina. Em momentos diversos, surgiram propostas 

doutrinárias de maior ou menor amplitude conceptual, muitas vezes construídas 

sobre a dissociação entre a descentralização e alguns pressupostos a que 
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estaria originalmente ligada. Todavia, a sua flexibilidade não permitiu nunca a 

deslocação do seu significado da esfera de tensões entre o governo central e os 

agentes locais e da repartição de poderes entre estes polos de decisão (Rebelo, 

2007, pp. 24–25). 

De acordo com Oliveira (2005, in Rebelo, 2007, p. 17) 

“a descentralização pode definir-se como fenómeno de atribuição de 
poderes públicos a entidades intraestaduais e, em certa medida, como 
princípio orientador da atuação do Estado na procura de formas eficientes 
de satisfação das necessidades sociais básicas e da organização do 
território”. É mais “um conceito técnico e jurídico relativo à organização do 
Estado, tendo em vista a repartição de funções entre os níveis central e 
local”. 
 

Ao abordarmos o conceito da descentralização, importa-nos olhar ao seu 

oposto terminológico, a centralização do poder, que merece a sua atenção no 

estudo de Freita de Amaral (2005) onde apresentou uma distinção dos conceitos 

de centralização e descentralização no plano jurídico e no plano político-

administrativo.  

Deste modo, 

“no plano jurídico, diz-se «centralizado» o sistema em que todas as 
atribuições administrativas de um dado país são por lei conferidas ao 
Estado, não existindo, portanto, quaisquer outras pessoas coletivas 
públicas incumbidas do exercício da função administrativa”, sendo 
descentralizado o sistema “em que a função administrativa esteja confiada 
não apenas ao Estado, mas também a outras pessoas coletivas territoriais 
– designadamente, as autarquias locais” (Amaral, 2005: 692-693, in 
Rebelo, 2007, p.25). 
 

Embora no plano político-administrativo, há «centralização» “quando os 

órgãos das autarquias locais sejam livremente nomeados e demitidos pelos 

órgãos do Estado, quando devam obediência ao Governo ou ao partido único, 

ou quando se encontrem sujeitos a formas particularmente intensas de tutela 

administrativa, designadamente a uma ampla tutela de mérito”, havendo 

descentralização ou autogoverno (Selbstverwaltung) “quando os órgãos das 

autarquias locais são livremente eleitos pelas respetivas populações, quando a 

lei os considera independentes na órbita das suas atribuições e competências, 

e quando estiverem sujeitos a formas atenuadas de tutela administrativa, em 

regras restritas ao controlo de legalidade (Amaral, 2005, in Rebelo, 2007, p. 25). 
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Mais tarde, porém, o conceito ao menos num sentido amplo - vem a 

abranger, também, a criação, por parte do Estado, de pessoas coletivas de 

direito público que são por aqueles incumbidas de prosseguir atribuições 

estatais. Com efeito, ultrapassados os complexos ideológicos do período liberal, 

o Estado assumiu para si a responsabilidade de satisfazer uma série de 

necessidades coletivas, quer a nível económico quer a nível social, razão pela 

qual, e por amor desse aumento exponencial das tarefas a seu cargo, sentiu a 

necessidade de descongestionar os serviços da Administração Central, criando 

outros que, com maior agilidade e eficácia, pudessem prosseguir essas mesmas 

tarefas. Do Estado Polícia passou-se ao Estado Social, ao Estado prestador de 

serviços e produtor de bens (Martelo, 2014). 

De acordo com Correia (1982),  

“a descentralização é o reconhecimento por parte do Estado do direito das 
populações que integram os diversos tipos de coletividades locais e 
regionais, de se organizarem em pessoas coletivas de população e 
território, dotados de órgãos representativos que prosseguem com 
autonomia, os interesses próprios dessas comunidades”. 
 

Miranda (1994) afirma que ao falar da descentralização é, para designar 

o fenómeno da atribuição de poderes ou funções públicas a entidades 

infraestatais. 

Ora, no primeiro caso - reconhecimento de atribuições às comunidades 

locais - estamos perante aquilo a que se chama descentralização territorial e, no 

segundo, perante a descentralização funcional ou por serviços, também 

usualmente designada por devolução de poderes. 

 

1.2. A Descentralização Administrativa 
 

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, “a descentralização administrativa 

corresponde à repartição do exercício da função administrativa do Estado-

coletividade por diversas entidades personalizadas, de tal exercício por parte do 

Estado-Administração” (Sousa, 1999: 141, in Rebelo, 2007, p. 25). A 

descentralização administrativa ocorre, assim, quando a entidade 

descentralizada exerce atribuições que decorrem da entidade central, que 

empresta sua competência administrativa constitucional a um dos entes da 
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federação, tais como os Estados-membros, os municípios e o distrito federal, 

para a consecução dos serviços públicos.  

Assim, entende-se que, na descentralização administrativa, os entes 

descentralizados têm capacidade para gerir os seus próprios negócios, mas com 

subordinação a leis postas pelo ente central (Pietro, 1998), e em 

simultaneamente quando uma parte maior ou menor, da função administrativa é 

automaticamente realizada, não pelo Estado, através dos seus órgãos 

administrativos (ou seja, pelo governo e pelos órgãos dele dependentes), mas 

por outras pessoas coletivas públicas, através dos seus órgãos mediante o 

exercício de poderes próprios, ainda que sob o controlo dos órgãos do Estado  

(Fernandes & Queiró, 1990). 

A descentralização administrativa apresenta-se de três formas. Pode serː 

(1) a descentralização territorial ou geográfica; (2) a descentralização por 

serviços, funcional ou técnica; e (3) a descentralização por colaboração (C. A. B. 

Melo, 1998, p. 96). 

 

1.2.1 Descentralização Territorial 
 

A descentralização territorial é a que se verifica quando uma entidade 

local geograficamente delimitada é dotada de personalidade jurídica própria, 

de direito público, com capacidade jurídica própria e com a capacidade 

legislativa  (quando existente) subordinada a normas emanadas do poder 

central. No caso dos países de sistema de Estado Federal, citamos por exemplo 

como os Estados Unidos da América ou o Brasil, podem ser incluídos, nessa 

modalidade de descentralização, os territórios ou Estados federais (Pietro, 

1998). Ora neste caso, exige uma delimitação conceptual acerca da 

descentralização territorial e da desconcentração.  

Assim, em conciliação com o princípio da descentralização e a existência 

de um Poder Local com a unicidade e soberania do Estado e, reconhecida à 

descentralização a natureza de princípio orientador da atuação do Estado 

unitário na distribuição de funções entre vários níveis de administração, revela-

se crucial delimitar o conceito de descentralização face a noções que dela se 

aproximam. Definindo as fronteiras conceituais deste fenómeno, máxime entre a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Personalidade_jur%C3%ADdica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_p%C3%BAblico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capacidade_jur%C3%ADdica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rios_federais_do_Brasil
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descentralização e desconcentração e clarificando então a questão da existência 

de diversas formas de descentralização administrativa (Rebelo, 2007). 

De facto, vários autores entenderam a descentralização de forma muito 

ampla, advogando uma aproximação estreita entre aquelas duas realidades. 

Melo (1994, p. 737) defendeu a ideia da descentralização como “toda a 

transferência de poderes, atribuições e serviços, de órgãos centrais para órgãos 

locais, quer se trate de agentes hierárquicos quer de organismos autárquicos, 

realizada sob a unidade estadual”.  

Canotilho e Morreira (1993, in Rebelo, 2007) argumentam que a 

descentralização, enquanto fórmula possível da organização administrativa, 

respeita ao estatuto organizacional de uma determinada pessoa coletiva pública, 

seja o Estado, seja qualquer outra entidade pública: “traduz-se simplesmente 

numa deslocação de competências no âmbito da própria organização 

administrativa do Estado, dos órgãos centrais para os órgãos periféricos, dos 

órgãos superiores para os órgãos inferiores” (Canotilho & Morreira, 1993, in 

Rebelo, 2007, p. 928). 

Trata-se, portanto, de um princípio de dinâmica interna e singular, de 

distribuição de tarefas no seio de uma única entidade pública de forma 

interorgânica. Ao invés, a descentralização perfila-se como princípio 

eminentemente relacional e plural. Trata-se, pois, de um processo compreensivo 

e multinivelado, estando em causa a distribuição de tarefas entre entes públicos 

diversos (Rebelo, 2007). 

A destrinça entre estes fenómenos é, aparentemente simples: a 

desconcentração trata da distribuição de competências entre diversos órgãos da 

mesma pessoa coletiva pública. Embora que a descentralização cuida da 

distribuição de atribuições entre pessoas coletivas públicas diversas – 

singularidade, por um lado, pluralidade, por outro. O problema reside no facto de 

a desconcentração, quando se manifeste de forma vertical – deslocação de 

competências dos órgãos centrais do Estado para a periferia, os serviços 

desconcentrados do Estado – prosseguir finalidades semelhantes aos fins da 

descentralização, “designadamente a aproximação dos serviços das localidades 

e das populações, quer através da criação de serviços, quer através da 

delegação de poderes”, referem Gomes Canotilho e Vital Morreira (1993, p. 928) 

nas suas anotações à Constituição. 
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Todavia, é notório que aos dois princípios presidem diferentes objetivos. 

A desconcentração obedece uma lógica de descongestionamento burocrático de 

competências, procurando conferir à entidade pública cujas competências foram 

desconcentradas maior eficiência na prestação dos serviços públicos. A 

descentralização, máxime a descentralização territorial, presta tributo à 

formação – espontânea ou orgânica – das entidades que beneficiam dos poderes 

transferidos, agregações que se formam por interesses comuns e distintos, mas 

paralelos aos interesses gerais da comunidade. Assim, a delimitação do conceito 

doutrinário é dogmático de descentralização, precisando o seu conteúdo, formas 

e distinguindo-a da desconcentração, é tarefa que exige, uma vez mais, observar 

o percurso evolutivo, quase cronológico, dos estudiosos dos fenómenos 

organizativo-administrativos e suas teses (Rebelo, 2007). 

Observando tal evolução é preciso definir quatro etapas de 

relacionamento entre a descentralização e outros fenómenos a que a doutrina a 

terá associado ou, noutros momentos ou entendimentos, isolado. Assim, 

verificou-se por (1) identificação conceptual entre descentralização e 

autogoverno municipal e mais tarde, ante o crescimento e consequente 

complexidade estrutural da administração pública; (2) entendeu-se a 

descentralização de forma mais ampla, falando-se de descentralização 

corporativa, face ao revigor do centralismo; (3) o conceito originário de 

descentralização diluiu-se, e surge uma “nova descentralização”; por fim, e 

recentemente; (4) surgem defensores da purificação conceitual, oferecendo à 

descentralização o seu sentido próprio, isto é, a Descentralização Territorial. 

Importam, assim, garantir a distinção entre interesses locais e interesses 

gerais, e no consequente direito subjetivo das comunidades locais de gerirem, 

por si próprias, aqueles primeiros. Desta forma a descentralização territorial 

encontra a sua razão de ser, de sorte que podemos afirmar que “nasceu (…) 

como expressão da democracia no âmbito das comunidades locais” (Fernandes 

& Queiró, 1990, p. 570).  

Para que se possa dizer que estamos perante a descentralização 

territorial, é necessário o preenchimento de três condições: (1) o reconhecimento 

pelo Estado, de coletividades humanas baseadas numa solidariedade de 

interesses; (2) a gestão desses interesses por órgãos eleitos por essas 
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comunidades e delas emanadas; (3) o controlo administrativo sobre esses 

órgãos, exercido pelo Estado (Machado, 1978, in Rebelo, 2007). 

Neste sentido, concluímos que existem dois aspetos fundamentais a 

sublinhar: o reconhecimento pelo Estado com o seu controlo administrativo 

verticalmente conciliado com os interesses locais; e a gestão autónoma dos 

interessados locais, assumindo neste aspeto a democratização do poder através 

dos seus próprios órgãos locais eleitos. 

 

1.2.2 A Descentralização Funcional ou por Serviços 
 

A descentralização funcional ou por serviços ou técnica, é a que se verifica 

quando o poder público, por meio de uma lei, atribui a titularidade (não a plena, 

mas a decorrente de lei) e a execução de serviços públicos a entidades 

subnacionais. Na descentralização por serviços, o ente descentralizado passa a 

deter a "titularidade" e a execução do serviço nos termos da lei, não devendo e 

não podendo sofrer interferências indevidas por parte do ente que lhe deu vida. 

Deve, pois, desempenhar o seu mister da melhor forma e de acordo com a estrita 

demarcação legal.  

Invocando-se ainda que surgiram recentemente propostas de 

reconfiguração do conceito de descentralização, preconizando mais do que um 

regresso às origens dogmáticas, mas um movimento “purificador” e de 

identificação entre descentralização e autonomia (Rebelo, 2007). Entre os 

defensores deste ideário, encontra-se Nabais (2005, in Rebelo, 2007) 

advogando que quando a administração dos interesses nacionais é entregue 

pela administração estadual a pessoas coletivas de direito público para tal efeito 

criadas, ou mesmo a pessoas coletivas de direito público já existentes “como 

instrumentos unificadores de coletividades humanas suportes de administrações 

autónomas”, estamos perante fenómenos de “descentralização personalizada” – 

efetivada através do expediente da devolução de poderes ou de competências 

– e de “desconcentração autárquica”, respetivamente. 

Em suma, destacando-se a evidência de que “em nenhuma destas 

hipóteses se pode falar de uma verdadeira descentralização administrativa, uma 

vez que não há aqui lugar a uma autêntica transferência de atribuições do 

Estado-administração, mas tão só a uma transferência de poderes relativa 
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atribuições de que o Estado não abre mão” (Nabais, 2005, in Rebelo, 2007, p. 

47). Por seu turno, Queiró (1990) fala de uma “pseudo-descentralização”, a 

propósito da descentralização por serviços. 

 

1.2.3 Descentralização por colaboração e cooperação  
 

Destaca-se nesta secção os conceitos relacionados a descentralização 

por colaboração e, neste aspeto, importa-nos sublinhar os seus antecedentes, 

nomeadamente na origem da cooperação intermunicipal logo no período após a 

II Guerra Mundial.  

Teles (2016, p. 2) na sua obra “Local Governance and Inter-Municipal 

Cooperation” afirma: “Local governance and municipal cooperation are a 

complex, diverse and a continuously changing phenomenon. Local governments 

are living through an epochal transformation, recent but already revealing its 

practical consequences and producing significant research impacts”. 

Adianta o autor neste percurso, que este fenómeno se designa como uma 

mudança de paradigma ou a instabilidade territorial com a fundamental razão 

apresentada, aos quais: “It’s not just a makeover: It’s a profound, yet new, re-

happing of structures, institutions, roles, competencies, border and scale”.  O 

autor acrescenta que algumas das ondas de reformas territoriais têm vindo a ser 

colocadas para equipar os problemas da eficiência e da democracia, nos níveis 

mais baixos do governo.  

Uma das muitas razões de cooperar é a necessidade de colmatar  a 

insuficiência de recursos humanos capacitados de modo a prestar serviços ou a 

cumprir as obrigações formais.  

Dado a importância da cooperação desta forma, Teles (2016, p. 4), 

argumenta: “Inter-municipal cooperation is a widespread phenomenon going 

along-side the emerging prominence of networked governance and economy, 

where political and administrative hierarchical structures are becoming more and 

more open to horizontal networks, both inter-sectoral and intra-sectoral.” 

A ênfase nas networks da governação e da economia para os diferentes 

agentes públicos e privados, tem vindo a ser considerada como uma expansão 

de atividades. 
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Neste caso Sweeting (2002, in Teles, 2016, p. 5) argumenta o seguinte: 

“Cooperation is an extensive activity, with interactions at the local level that have 

been producing a strong impact in European countries as argumented by John 

(2001)”. 

Para tal, Teles (2016) salienta que é preciso procurar estabelecer as 

ligações necessárias para criar, manter, e aumentar networks capazes de dar 

respostas aos desafios colocados para uma intensa colaboração e cooperação 

na agenda da governação. O autor adianta ainda que isto vai requer mais novas 

competências e habilidades da administração local tal como o argumento de 

Stoker (2006, in F. Teles, 2016, p. 5): “It demands new competencies from local 

leaders and new skills from local administration in order to move around the 

complexities of the new forms of deliberation and service delivery”. 

Com base nos argumentos dos autores acima mencionados, face aos 

indicadores hipotéticos neste estudo pelas quais, a questão dos recursos 

humanos para a governação local na ótica da situação contextual de Timor-

Leste, merece a maior atenção para os estudiosos ou os interessados do 

processo da politica da descentralização e das municipalidades do território.  

 
 

1.3.  A Descentralização Política 
 

A designada descentralização política traduz-se na atribuição de poderes 

políticos e legislativos a entidades intraestaduais. Neste sentido, podemos 

entender que esta forma de descentralização consiste na criação de entes que 

possuem competências legislativas dentro de seu âmbito territorial. Ocorre 

quando o ente descentralizado exerce atribuições próprias que não decorrem do 

ente central, como titulares das atividades jurídicas, de maneira originária. Sendo 

assim, não carece de delegação nem de concessão do Governo Central.  

No caso de Timor-Leste, em relação ao tema deste estudo, a política da 

criação dos municípios, em primeiro lugar tem a ver com o conceito genérico 

sumarizadas pelas várias perspetivas, neste senso, o município podemos 

entendê-lo como um concelho e que geralmente compreende uma divisão 

administrativa urbana com estatuto corporativo e, obviamente possuiu uma 

governação ou a sua jurisdição própria. Assim, é de entender que um município 
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é um território dotado de personalidade jurídica e de certa autonomia, constituído 

por órgãos administrativos e políticos. 

Esta perspetiva tem a sua pertinência consideração no enquadramento 

da jurisdição timorense acerca do assunto em causa, isto é, a jurisdição sobre a 

criação dos seus municípios próprios conferidos na legislação n.º 11/2009, sobre 

a divisão administrativa do território timorense em municípios onde definiu que: 

“os municípios são pessoas coletivas de território, dotadas de autonomia 

administrativa e financeira, e de órgãos representativos eleitos, que visam a 

prossecução dos interesses das populações respetivas, em benefício da unidade 

nacional e do desenvolvimento local”1. 

No que se reporta sobre a democracia em relação ao estabelecimento dos 

órgãos representativos segundo a legislação vigente, entendemo-nos como a 

manifestação da vontade popular e que por sua vez, tem vindo a referenciar no 

enquadramento da Constituição da República na sua ordem doutrinária sobre a 

soberania e constitucionalidade (artigo 2), ordenando que: “a soberania reside 

no povo, que a exerce nos termos da Constituição e também as leis e os demais 

atos do Estado e do Poder Local, só são válidos se forem conformes com a 

Constituição” (CRDTL, 2002). 

 E quando se fala das políticas como atos ou funções clássicas dos 

políticos, neste contexto, a descentralização política incitar-se-iam aos 

representantes locais eleitos democraticamente nas urnas com autoridades 

atribuídas para decidirem políticas próprias na resolução dos problemas 

municipais. Para tal, invoca-se a definição sobre a política segundo Hague e 

Harrop (2016, p. 6) que argumentam o seguinte: “Politics, is the process by which 

people negotiate and compete in the process of making and executing shared or 

collective decision”. 

Entendendo a definição do Hague e Harrop (2016), concluímos que 

existem três aspetos principais da conceção política, aos quais: (1) É a entidade 

coletiva das pessoas; (2) Envolvendo a tomada das decisões que afetam 

                                                           
 
1 Lei nº 11/2009, de 7 de outubro, artigo 2º sobre a definição dos municípios em Timor-Leste. 
Esta Legislação cumpre o mandato de direito constitucional de Timor-Leste no que diz respeito 
ao Estado de Direito Democrático logo nos seus Princípios Fundamentais constantes nos artigos 
1º: A República Democrática de Timor-Leste é um Estado de direito democrático, soberano, 
independente e unitário, baseado na vontade popular e no respeito pela dignidade da pessoa 
humana.  
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tipicamente muitas pessoas ao decidirem determinadas ações para a resolução 

dos desentendimentos enfrentados; (3) As decisões políticas divulgadas como 

políticas autoritárias que vinculam todos os grupos.  

Da importância do tema a tratar sobre a política da criação dos municípios 

para Timor-Leste, a Constituição da República prevê o princípio da 

descentralização (artigo 5º) e da organização administrativa (artigo 71º) onde 

atribui ao legislador ordinário a tarefa de definir em concreto a política da 

descentralização e da organização administrativa do território nacional2. 

Em análise destes preceitos constitucionais, cabe-nos interpretar que, 

obviamente a constituição prevê a criação dos órgãos políticos locais em 

cumprimento do estipulado jurídico como um Estado de Direito Democrático (cf, 

artigo 1º), sendo assim, o estabelecimento de uma verdadeira descentralização 

política. 

Em simultaneamente aos artigos citados sobre a descentralização e 

organização administrativa do território, cabe ao Parlamento Nacional nos 

termos das suas competências inerentes, conferidas ao n.o1) do artigo 95.oda 

Constituição da República, por sua vez, esta Assembleia soberana aprovou a 

Lei n.o 3/2014 de 18 de julho que cria a Região Administrativa Especial de 

Oecússi-Ambeno designadamente por RAEOA, e estabelece a Zona Especial de 

Economia Social de Mercado, designadamente por ZEESM. Esta política da 

regionalização especial regula as competências legais em conformidade do 

artigo 16.o da lei no que se estabelece a autoridade daquela região, um órgão 

deliberativo colegial incumbidas de competências políticas para elaboração 

dos planos de atividades e de desenvolvimento regional, e, em consonância ao 

artigo 22.o da competência do Presidente de Autoridade da Região Especial no 

que se estipula na alínea d), as competências na definição das políticas e ao 

mandar publicar as ordens executivas regionais (artigo 16.º) (RDTL, 2014c). 

No respeito dos órgãos representativos políticos municipais, cabe ao 

governo central legislar políticas apropriadas para o estabelecimento das 

                                                           
 
2 O princípio da descentralização consagrada na CDTL de 2002 (Artigo 5º), prevê que o Estado 
respeita, na sua organização territorial, o princípio da descentralização da administração pública. 
A lei define e fixa as características dos diferentes escalões territoriais, bem como as competências 
administrativas dos respetivos órgãos e, o princípio da organização administrativa (Artigo 71º), 
prevê que o governo central deve estar representado a nível dos diversos escalões administrativos 
do território. 



16 

câmaras municipais e suas assembleias legislativas. Esta política tem por 

principal ênfase para serem mais autónomos em tomar as suas próprias 

decisões políticas na resolução dos seus problemas sociais políticos económicos 

e culturais. Neste percurso, é a base fundamental da democracia participativa 

através de aproximação dos políticos aos cidadãos, evitando a burocratização 

na vida de administração pública do Estado segundo a demanda constitucional 

sobre os princípios gerais da administração pública timorense3. 

As competições eleitorais encorajam e motivando os cidadãos ativamente 

em elegerem os seus líderes competentes para dirigirem a governação local sem 

negligenciar o sistema unitário. Neste caso vimos que, a descentralização 

política ocorre quando o ente descentralizado exerce atribuições próprias que 

não decorrem do ente central. A descentralização política decorre diretamente 

da constituição (o fundamento de validade é o texto constitucional) e independe 

da manifestação do ente central. 

Segundo Freitas Amaral (1994) a que deve considerar-se centralizado, é 

de ideia que: “o sistema em que todas as atribuições administrativas de um dado 

país são por lei conferidas ao Estado, não existindo, portanto, quaisquer outras 

pessoas coletivas públicas incumbidas do exercício da função administrativa” ao 

passo que será descentralizado o sistema em que “a função administrativa esteja 

confiada não apenas ao Estado, mas também a outras pessoas coletivas 

territoriais - designadamente as autarquias locais”.  

Trata-se, portanto, de um conceito que traduz um modelo de organização 

do Estado no que concerne à repartição de funções entre o poder central e o 

poder local.  

A doutrinária de Freitas Amaral tem vindo sustentar os pressupostos 

consagrados na Constituição da RDTL aos quais, definem que os atos da política 

da descentralização administrativa e do poder local só são válidos em 

                                                           
 
3 Princípios Gerais da Administração Pública (Artigo 137º da CDRTL, 2002) define que a 
Administração Pública visa a prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos 
interesses legítimos dos cidadãos e das instituições constitucionais. A administração pública é 
estruturada de modo a evitar a burocratização, aproximar os serviços das populações e assegurar 
a participação dos interessados na sua gestão efetiva. A lei estabelece os direitos e garantias dos 
administrados, designadamente contra atos que lesem os seus direitos e interesses legítimos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o
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conformidade, ou seja, fixados por leis4. Leis estas que o Governo Central junto 

do Parlamento Nacional salvo da sua inerente competência legisladora, aprovar 

as políticas consoante ao tema de municipalização do território após a sua 

independência desde 2002 até a presente, com as exceções desta investigação 

limitava-se meramente até a sessão da legislatura de 2019. 

Há que salientar, até por decurso da unidade proclamada na Constituição 

da República que pese embora o poder de autodeterminação - a autonomia - 

das autarquias locais, só o Estado é soberano, razão pela qual “a faculdade de 

orientação política-administrativa dos entes locais territoriais é delimitada pelas 

normas do Estado. Assim, algumas matérias são totalmente subtraídas ao poder 

local: tais as relações com países estrangeiros, a jurisdição, a defesa. Outras 

são-lhes atribuídas dentro de limites positivamente fixados pelas leis do Estado: 

tais como o poder fiscal, os poderes de polícia, etc” (CRDTL, 2002).  

 Por fim, as restantes matérias cabem “no âmbito das atribuições dos 

entes locais territoriais, mas dentro de limites impostos, por via negativa, por 

princípios ou por normas imperativas do ordenamento estatal” (Machado, 1978, 

p. 10). Por outro lado, há o imperativo constitucional de salvaguardar a eleição 

dos órgãos deliberativos e executivos das autarquias locais, por forma a que a 

gestão dos assuntos próprios destas seja feita por estes órgãos, em 

representação dos eleitores, e não em face de orientações estatais. Ou seja, é 

mister existir efetivo poder de decisão por parte dos entes locais e não apenas 

meros interesses, opiniões e aspirações sujeitos à vontade e decisão estatal.  

Por último, em homenagem à unidade do Estado que a Constituição 

salvaguarda - e que impede que a descentralização desemboque numa 

federação de Estados - é necessário que haja um controlo estatal da atividade 

administrativa local, controlo esse que, como infra melhor se verá, tem como 

                                                           
 
4 As leis e os demais atos do Estado e do Poder Local só são válidos se forem conformes com a 
Constituição (Artigo 2º, n.º 3) sobre a Soberania e Constitucionalidade. A lei define e fixa as 
características dos diferentes escalões territoriais, bem como as competências administrativas dos 
respetivos órgãos (Artigo 5º, n.º 2), sobre o Princípio da Descentralização. A organização 
político-administrativa do território da República Democrática de Timor-Leste é definida por lei 
(Artigo 71º, n.º 4) sobre a Organização Administrativa. A organização, a competência, o 
funcionamento e a composição dos órgãos de Poder Local são definidos por lei (Artigo 72º, n.º 
2) sobre o Poder Local. A lei estabelece os direitos e garantias dos administrados, designadamente 
contra atos que lesem os seus direitos e interesses legítimos (Artigo 137º, n.º 3), sobre os 
Princípios Gerais da Administração Pública de Timor-Leste. 
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pressuposto e limite o interesse geral nacional, incidindo sobre a legalidade da 

atuação das autarquias locais e não sobre o mérito da mesma, que defenda que 

o referido preceito constitucional, ao referir-se à descentralização democrática 

da Administração Pública, visa, não as autarquias locais, mas antes a 

administração indireta do Estado e que a expressão “democrática” deve ser lida 

no sentido de aproximação dos serviços aos cidadãos com a consequente 

quebra das barreiras burocráticas, no fomento da participação dos cidadãos na 

administração pública (Oliveira, 2013, pp. 81–82).  

A descentralização democrática da administração pública, constitui uma 

delimitação externa do princípio fundamental da unidade do Estado, idêntica às 

que se concretizam no respeito pela autonomia das autarquias locais e na 

concessão de autonomia político-legislativa às regiões autónomas, e significa o 

reconhecimento de pólos próprios da administração, distintos da administração 

estadual, os quais comportam também por eles um conjunto de assuntos 

próprios (Nabais, 2010, p. 123). 

 

 

1.4. A Descentralização Fiscal ou Financeiras 
 

 

Uma das questões sobre a implementação da descentralização 

administrativa e poder local é a intervenção fiscal autónoma na ótica dos serviços 

públicos prestados. De Siano & D’Uva (2017) na obra “Fiscal decentralization 

and Spillover Effects of Local Government Public Spending: the case of Italy”, 

salientam que existem três canais diferentes que influenciam as despesas 

públicas do governo local: 

O primeiro é o modelo spillover, ou seja, a transborde, pelo qual tem vindo 

concernado com uma possibilidade de que os indivíduos podem beneficiar pelos 

serviços públicos fornecidos pelos governos locais vizinhos (Allert e Elhorst, 

2011, in De Siano & D’Uva, 2017). 

O segundo é modelo de competição dos critérios, segundo o qual, os 

cidadãos poderiam julgar os comportamentos dos seus políticos através de 

comparação dos resultados de administrações locais com todos os seus vizinhos 

(Besley & Case, 1995, Salmon, 1987, in De Siano & D’Uva, 2017). E em 

particularmente nas suas referências, é representado por todas as localidades 
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mostrando mais de uma similaridade de estrutura social económica. Por outro 

lado, os administradores poderiam fazer os mesmos, possuídas pelas escolhas 

das políticas eficientes em localidades dos seus vizinhos.  

Por último, as políticas públicas locais podem ser condicionadas pela 

pressão fiscal justos dos vizinhos para a possibilidade de pagamentos dos 

impostos como a «emigração» ao imporem taxas ou os impostos locais baixos, 

com argumenta (Wilson, 1999, in De Siano & D’Uva, 2017). 

Em consonância à hipótese colocada sobre a implementação da 

descentralização e do poder local para Timor-Leste, os recursos financeiros são 

considerados como uma das probabilidades obstáculos enfrentados. A 

capacidade dos recursos humanos e a autonomia fiscal são fatores que 

determinam a implementação efetiva. Segundo as perspetivas citadas, o sistema 

do bem-estar eficiente para uma região ou um Estado na sua conversão com as 

despesas públicas, surgem na medida com a presença do sistema da 

descentralização fiscal. A capacidade das cobranças dos impostos locais com 

base nas legislações próprias são fatores determinantes, neste contexto como 

argumenta Bruckner (2000, in De Siano & D’Uva, 2017, p. 3) o seguinte: “By 

contrast, if a state/region has, for example, a more efficient welfare system, an 

incoming flow of individuals may be registered. Within a single country, spatial 

interaction of public spending choices may arise in the presence of fiscal 

decentralization or a federal system”.  

Em referências a estas perspetivas teóricas, se por acaso um Estado ou 

uma determinada região tem um melhor sistema de bem-estar, assim, os 

rendimentos dos indivíduos poderiam todos serem registados. Esta teoria 

oferece-nos a compreender que as interações espaciais de escolhas das 

despesas públicas podem surgir na medida em presença da descentralização 

fiscal num sistema federal. Um dos fatores desta situação é a inserção das 

reformas da descentralização fiscal aos quais argumentam os autores como 

Costa-Font e Pons-Novell (2007, in De Siano & D’Uva, 2017, p. 2) usando a 

realidade da Espanha o seguinte: “Few empirical analyses have tested for the 

presence of spatial interactions induced by fiscal decentralization reform. Such 

analyses have only been carried out on the local organization of healthcare 

spending in Spain”.  
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Com as inúmeras de análises empíricas tem sido testado na presença de 

interações espaciais induzidas pela reforma da descentralização fiscal. Esta 

análise só tem sido realizada em organização local das despesas para os 

cuidados de saúdes em Espanha, e portanto, na ótica dos bens fornecidos por 

entes locais, a questão de cuidados de saúde pública citamos neste caso da 

Espanha, esta referência nos parece, ser possuídos pelos atores de poderes 

locais praticando assim, os rendimentos fiscais como forma de repartição, ou 

seja, a descentralização de tal assunto fiscal local pelo Estado. 

Para Timor-Leste e também como outros casos no mundo, a questão da 

desconcentração administrativa rumo a uma descentralização autónoma, não 

marginalizam o papel do governo central em interferir nas decisões estratégicas 

para os objetivos gerais identificados no aumento de qualidade e eficiência, tal 

como argumenta os autores o seguinte: “The result of the new organizational 

setting is enlarged power of the regions in deciding their own spending strategies. 

The national government identifies the general objectives of public spending in 

order to ensure homogeneity in services provision in terms of both quality and 

efficiency ” (De Siano & D’Uva, 2017, p. 4). 

 

A teoria apresentada a que se refere aqui, na realidade do caso de 

estabelecimento da descentralização administrativa e poder local em análise, 

importa-nos sublinhar que não foi mais de uma fragmentação do poder estatal 

neste sentido, quer sim quer não, devem surgir as novas organizações locais 

com as suas próprias competências, estratégias, planos e programas no intuito 

de tomar as decisões na resolução dos problemas encarados, certamente com 

os custos financeiros próprios e adequados. 

 

 

A descentralização financeira e provisão pública local 
 

Em consonância a estas perspetivas invocadas sobre a descentralização 

financeira e provisão pública local – o federalismo fiscal segundo Rebelo (2007, 

p. 131) argumenta que, o estudo da estrutura vertical do Estado, federal ou 

unitário, reclama a análise da repatriação de atribuições, competências e 

recursos entre os diferentes níveis de administração que coexistem, bem como 
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das relações financeiras intergovernamentais que se estabelecem. Richard 

Musgrave (1997, in Rebelo, 2007), na procura da resposta a tais questões, foi 

pioneiro na solução onde desenharam os contornos do fiscal federativo ou 

municipal.  

Segundo Rebelo (2007) em 1958 Musgrave esquematizou o seu ideal 

teórico de repartição de funções entre o Estado e as unidades infra estaduais. O 

autor defendeu a melhoria da atuação política caso as funções de afetação, 

redistribuição da riqueza e estabilização económica fossem consideradas como 

«ramos» distintos, mas independentes. Tendo por base Charles Tiebout (1956) 

Musgrave atribui as funções de redistribuição e estabilização ao governo central. 

A reduzida capacidade de endividamento e a inexistência de instrumentos de 

política monetária ao nível local, bem como a sua dimensão, apartam as 

entidades infra estaduais da repartição da riqueza e da intervenção 

macroeconómica de estabilização de preços e equilíbrio externo da economia. 

As unidades administrativas locais são chamadas ao desempenho 

funcional de afetação, assim Musgrave estabeleceu um modelo normativo e 

financeiro «multinivelado». Ao Estado cabe estabilizar a economia, redistribuir 

os rendimentos de acordo com o consenso social e prover os bens públicos de 

âmbito nacional. As entidades infra estaduais encarregam-se da provisão de 

bens públicos geograficamente delimitados às suas circunscrições territoriais, e 

financiam esta tarefa através de uma tributação baseada sobretudo no princípio 

de benefício a que se pretende. 

O «Teorema de Descentralização» é uma proposição normativa que 

enuncia que na ausência de economias de escala provenientes da provisão 

centralizada de um bem (público local) e de externalidades interjurisdicionais, o 

nível de bem-estar será sempre pelo menos tão elevado (e tipicamente mais 

elevado) se forem providenciados níveis de consumo de eficiência de Pareto ou 

seja, ótimo de Pareto, em cada jurisdição como se fosse mantido um nível de 

consumo único e uniforme em todas as jurisdições (Oates, 1972, in Rebelo, 

2007). 
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Desta forma, e em nome da eficiência económica, Oates (1999, in Rebelo, 

2007) estabelece uma presunção favorável à provisão descentralizada de bens 

públicos cujos efeitos são localizados5. 

Assim, a repartição de atribuições e competências é definida por Oates 

através da adesão à trilogia funcional de Musgrave e do Teorema que anuncio. 

Estas são, alias, as bases funcionais do federalismo fiscal, sobre as quais 

vários atores edificaram os seus contributos. Por definir, encontra-se a questão 

dos instrumentos financeiros através dos quais os vários níveis de administração 

financiam a sua atividade e se inter-relacionam, num quadro de equilíbrio entre 

o princípio do equilíbrio orçamental – que postula a correspondência entre as 

divisões administrativas e o padrão espacial dos benefícios gerados pelos bens 

públicos locais, evitando os efeitos de spillover e de exportação fiscal – e o 

princípio da responsabilidade política que reclama a igualdade entre o benefício 

marginal social dos bens públicos locais (Rebelo, 2007: 133).  

 

A função de afetação financeira 
 

No âmbito da função afetação, segundo Rebelo (2007), a provisão de 

bens públicos pelas entidades infra estaduais é geradora de ganhos de 

eficiência, na medida em que estas:  

a) Identificam de forma mais eficiente as necessidades das 

populações, dada a proximidade entre provedores e beneficiários; 

b) Mobilizam recursos para o pagamento de bens/serviços que tem 

impacto unicamente local. 

Em linguagem microeconómica, esta autora salienta que a presunção 

favorável à provisão descentralizada de bens públicos que muitos autores 

estabelecem, significando uma melhor aproximação ao equilíbrio entre custos e 

benefícios marginais. 

                                                           
 
5 Rebelo (2007, p. 133) fomentou a perceção de que muitos consideram que os ganhos da 
descentralização tenham origem teórica no modelo de Tiebout Charles (1956), considerando 
também que tal ideia não teria aplicabilidade para além das fronteiras norte-americanas. Oates 
segundo Rebelo defende que, ainda que não existia qualquer tipo de modalidade, a 
descentralização financeira proporciona ganhos de eficiência: “o nível eficiência de output de um 
bem público local”. 
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Em conformidade do teorema da descentralização de Tiebout, - a 

determinação do nível eficiente de despesa com a provisão de bens públicos 

locais opera sobre a premissa de que os indivíduos votam com os pés: a 

combinação da quantidade e qualidade de bens públicos oferecidos e de 

tributação suportada seria um cabaz determinante na localização da população. 

Quando o cabaz não satisfaça a população de uma dada circunscrição territorial, 

forçaria a migração da população em direção a áreas fornecedoras de cabazes 

que melhor atendam às suas necessidades. Todavia este modelo, segundo 

Rebelo (2007), parte de pressupostos restritivos e irrealistas, o que se torna 

patente quando se atende a realidade socioeconómico. 

 
 
 
Quais vantagens trazem para a descentralização 

 
 
Face ao exposto, é agora possível elencar os argumentos favoráveis à 

descentralização financeira apresentados pelos vários autores e 

consubstanciados nas várias teorias sujeitas a análise, assim, Pereira (2005, in 

Rebelo, 2007) apresenta os seguintes argumentos sobre as vantagens e limites 

da descentralização financeira para o Governo Local, como podemos descrever 

na seguinte tabela. 
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Tabela 1: Vantagens e limites da descentralização financeira: o nível ótimo de 
decisão e provisão pública local 

 

N.º Descrições 

 
 

1 

À luz do princípio da subsidiariedade, a decisão financeira e a provisão de 
bens públicos são, via de regra, mais eficiente ao nível local, uma vez que a 
proximidade entre o decisor e os membros da comunidade facilita a 
manifestação e compreensão das suas preferências, ideias enunciadas por 
Oates no «teorema da descentralização» que já referimos atrás nesta 
subsecção. 

2 Consequentemente, os custos de informação decrescem, quando a decisão 
e provisão públicas acontecem de forma descentralizada. 

3 A possibilidade de comparação entre os «cabazes» oferecidos por cada 
entidade local, colocada ao cidadão-contribuinte quando os entes locais 
dispõem de autonomia financeira e poderes tributários bastantes para a 
composição diferenciada de cabazes de bens públicos e carga fiscal, permite 
àquele “votar com pés”, deslocando-se para o local que proporcione a 
melhor oferta. É este o contributo de Charles Tiebout (op., cit.,) para 
compreensão dos processos decisão financeira e da descentralização. 

4 Na medida em que as entidades locais disponham de autonomia financeira, 
a descentralização permite que os cidadãos identifiquem a entidade 
colaboradora de impostos com mais facilidade, contribuindo para a 
transparência do processo orçamental e efetivando a responsabilidade 
política dos decisores locais. 

 
5 

A descentralização favorece a inovação tecnológica pois, colocando as 
entidades locais num «mercado público concorrencial» é possível conceber 
que os cidadãos-contribuintes sejam beneficiados pela concorrência que 
assim se estabelece, tal sucede no concorrencial setor privado. 

 
6 

A decisão e provisão local de bens públicos assegura a satisfação das 
necessidades da coletividade de acordo com padrões de justiça social, pois 
da estrutura vertical da tributação decorre a necessidade de estabelecer 
relações de transferência de receitas tributárias, mais eficientemente 
cobradas num sistema fiscal de âmbito nacional, para as entidades locais. 

 
Fonte: Rebelo (2007, p. 148-149) 

 

Neste caso, Timor-Leste no seu processo em causa, tendo em conta, 

cabe ao governo central optar por decisões ou as políticas tributárias que já do 

paradigma universal em qualquer governação local, isto é, entre as duas facetas 

inseparáveis, “o poder e a economia”. Analisando as situações observadas 

neste estudo, verificando-se que não existe uma verdadeira descentralização 

financeira para os Municípios em Timor-Leste devidamente por carências de 

políticas sobre o próprio Poder Local e simultaneamente com as suas próprias 

Eleições Municipais. 
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1.5. A Desconcentração Administrativa 
 

O assunto não é difícil, embora não seja raro encontrarmos equívocos em 

muitos materiais preparatórios. Cientes de que as definições e as diferenças 

entre "descentralização administrativa" e "desconcentração administrativa" 

costumam ser cobradas com muita frequência nas provas de direito 

administrativo de qualquer concurso público.  

A desconcentração ocorre uma distribuição de competências, 

sistematizada de tal forma que, as atribuições são distribuídas internamente 

entre os entes de uma mesma pessoa jurídica. Na desconcentração está sempre 

presente o vínculo de subordinação e hierarquia.  

A desconcentração acontece para que haja um descongestionamento, 

resultante do grande volume de atribuições que competem ao ente central, 

permitindo, dessa forma, que ocorra um desempenho mais adequado e racional 

de tais atribuições (Aráujo, 2005, p. 142). 

De acordo com Caupers (1994, in Duarte, 2016) a desconcentração é um 

fenómeno interno do Estado, distinguindo-se da descentralização por neste 

haver reconhecimento de outras pessoas coletivas públicas. 

O princípio da desconcentração administrativa está previsto no artigo 

267.º n.º 2 da Constituição da República Portuguesa em consonância ao da 

Constituição da República Democrática de Timor-Leste como previsto logo no 

artigo 5.º. A atividade administrativa é exercida em parte pelo Estado 

(administração estadual) e em parte por entidades independentes do Estado 

(Administração Autónoma). Assim, a administração autónoma consiste na 

existência de pessoas coletivas diversas do Estado e que prosseguem 

interesses das coletividades que as constituíram (Caupers, 1994, in Duarte, 

2016). 

A Desconcentração é uma técnica jurídico-administrativa em que se 

atribuem poderes de decisão, de preferência através de legislação a órgãos que 

não os da Administração Central. Já a desconcentração territorial é aquela que 

é feita baseada em determinadas áreas do território. Pode falar-se ainda em 

desconcentração territorial regional que se concretiza num processo que tem 

como pressuposto a divisão do território em regiões e a atribuição de poderes a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_administrativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_administrativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concurso_p%C3%BAblico
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órgãos destas. A estas entidades caberiam desde logo a coordenação regional 

da atividade administrativa estadual (Oliveira, 2008, in Duarte, 2016). 

Deste modo, Hauriou restringe a desconcentração a uma “repartição 

geográfica do poder central do Estado”. Assim, trata-se apenas da passagem do 

poder de decisão para outros escalões da organização, ainda que, toda ela se 

situe no mesmo local e, faça parte da mesma Administração Central. Podendo 

afirmar-se, então, como Gurnay defende que a Descentralização se restringe às 

situações que concretizem realidades com órgãos escolhidos pelos interessados 

(Gournay, 1978, in Duarte, 2016). 

Pode dizer-se que, no geral a descentralização diferencia-se da 

desconcentração por envolver o reconhecimento de personalidade jurídica, mas 

há autores que apontam outras diferenças como a maior autonomia dos órgãos 

descentralizados em relação aos órgãos desconcentrados e a sujeição dos 

órgãos desconcentrados ao poder hierárquico de órgãos centrais, ao contrário 

do que ocorre com os órgãos descentralizados.  

Em países como a França ou os países anglo-saxónicos muitos autores 

não aceitam a distinção entre a desconcentração e os que a aceitam consideram 

a desconcentração uma simples modalidade da descentralização. Em Portugal, 

Martinho Nobre de Melo não fazia uma distinção entre os dois fenómenos. Para 

este autor, a descentralização era “toda a transferência de poderes, atribuições 

e serviços de órgãos centrais para órgão locais, quer se trate de agentes 

hierárquicos quer de organismos autárquicos, realizada sob a unidade da lei 

estadual” (Melo, 1968, in Duarte, 2016, p. 53). 

Por seu lado, Marcello Caetano apresentou-se adepto da distinção entre 

as duas realidades ao dizer que: “o alargamento da competência de uma 

autoridade dependente do Governo, e que permanece nessa dependência 

quanto às novas atribuições conferidas, é uma simples desconcentração” 

(Caetano, 1980, p. 254). Esta posição é acompanhada por grande parte dos 

autores. 

Assim, Afonso Queiró, Sérvulo Correia, Esteves de Oliveira, Freitas do 

Amaral e Marcelo Rebelo de Sousa, defendem que a distinção deve ser feita, 

dizendo que se trata de princípios organizativos com aplicação distinta, se por 

um lado se trata de um contexto global da administração pública, por outro lado, 

trata-se do contexto interno de cada entidade pública (Duarte, 2016). 
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E a exceção é apresentada por Casalta Nabais que defende que falta à 

administração indireta do Estado o reconhecimento de “verdadeiros espaços 

autonómicos” (Nabais, 1987, in Duarte, 2016). Outra exceção é apresentada por 

Paúlo Otero, este autor defende que o ponto fulcral da desconcentração não é o 

desenvolvimento de competências no âmbito da mesma pessoa coletiva, mas 

antes o processo de repartição de competências pelos órgãos (Otero, 1987, in 

Duarte, 2016). 

No entanto, contraposto a estes autores, João Caupers afirma que 

simplificava se fosse reservado o termo descentralização para a administração 

autónoma e desconcentração ficasse reservada para o âmbito organizativo do 

Estado, abrangendo a administração direta desconcentrada como a 

administração indireta. Assim é porque, deve tratar-se globalmente o conjunto 

da administração pública do Estado; e, porque, mais do que verdadeira posição 

do poder por centros de decisão, existem sobretudo técnicas de repartição de 

tarefas cuja determinação e controlo o Estado não deixa escapar (Caupers, 

1994, in Duarte, 2016). 

A Racionalização do sistema da Administração Central implica uma 

redistribuição de competências no âmbito da Administração Central, da 

Administração Regional e da Administração Local.  

Contudo, torna-se premente também uma reestruturação da 

Administração desconcentrada para que os serviços periféricos possam ser 

integrados em serviços desconcentrados regionais. Ora, para tal, torna-se 

imprescindível promover a articulação dos serviços desconcentrados com a 

Administração Regional; por outro lado, importa fazer coincidir a competência 

geográfica dos serviços desconcentrados com a delimitação da Região 

Administrativa. Tudo isto permitirá à Administração Central conhecer melhor as 

condicionantes regionais e as necessidades locais ficando com uma ideia mais 

real da envolvência regional (MEPAT, 1998, in Duarte, 2016). 

Assim, podendo-se contribuir para a unidade nacional que exige uma 

atuação cooperante entre a Administração Pública, o que quer dizer também, 

entre a Administração Indireta e a Administração Autónoma. Para a 

concretização deste sistema organizativo torna-se essencial a uniformização de 

competências dos diversos serviços. Deste modo, pode afirmar-se que, a 

Desconcentração reveste apenas a organização interna de um determinado 
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serviço estatal, de uma pessoa coletiva pública. Trata-se de um mesmo contexto 

de uma mesma pessoa coletiva, de uma relação interorgânica. Por seu lado, a 

Descentralização importa a distribuição de competências para entidades e 

órgãos distintos.  

Desta forma, Freitas do Amaral, bem conclui que, a Centralização e 

Descentralização têm a ver com a unicidade ou pluralidade de pessoas coletivas 

públicas, enquanto a Concentração e Desconcentração estão relacionadas com 

a repartição de competências pelos diversos níveis da hierarquia no interior de 

cada pessoa coletiva pública (Amaral, 2010, in Duarte, 2016). 

No entanto, a desconcentração pode confundir-se com descentralização 

quando se trate de distribuir competências de órgãos centrais para órgãos da 

periferia. Porém, enquanto a desconcentração visa a desburocratização dos 

serviços e mais eficiência consequentemente, a descentralização pretende toda 

uma formação de vontade independente dos órgãos centrais estatais 

promovendo interesses próprios de uma determinada comunidade inserida num 

dado espaço com projetos específicos. A desconcentração deve garantir 

uniformidade de tratamento às solicitações devendo limitar-se a assegurar as 

funções que o Estado quer assegurar em paridade de condições e em relação a 

todos. Ainda, como refere Jean Rivero importa distinguir o fenómeno da 

deslocalização em que certos serviços são retirados do centro do Poder Central, 

mas que se refere apenas à localização dos mesmos (Rivero, 1994). 

De acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social:  

“a desconcentração é uma forma de regionalização na qual a instância 
central de poder transfere parte de suas atribuições de execução de 
atividades para órgãos regionais ou locais, que não dispõe de poder para 
decidir sobre prioridades ou sobre planeamento de serviços. A instância 
central conserve o poder e a dotação orçamental para decidir sobre 
políticas, prioridades e alocação de recursos humanos” (BNDS, in Passos, 
2005, p. 28).  
 
Segundo Meirelles (2004, p. 331), diz respeito a serviços decentralizados, 

“é todo aquele que o Poder Público transfere sua titularidade ou simplesmente 

sua execução, por outorga ou delegação para as autarquias, fundações, 

empresas estatais, empresas privadas, ou particulares individualmente”. 

De acordo com as referências citadas, em síntese, a desconcentração é 

entendida como um procedimento eminentemente interno, significando, tão-
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somente, a substituição de um órgão por dois ou mais com o objetivo de acelerar 

a prestação do serviço. Na desconcentração, o serviço era centralizado e 

continuou centralizado, pois que a substituição se processou apenas 

internamente. 

Na desconcentração, as atribuições administrativas são outorgadas aos 

vários órgãos que compõe a hierarquia, criando-se uma relação de coordenação 

e subordinação entre um e outros. Isso é feito com o intuito de desafogar, ou 

seja, desconcentrar, tirar, do centro, um grande volume de atribuições para 

permitir o seu mais adequado e racional desempenho. 

No caso de Timor-Leste em direção ao processo de uma política da 

descentralização total, surgiu a legislação, salvo por autorização parlamentar, o 

Conselho de Ministros do V Governo Constitucional aprovou o Decreto-lei n.º 

4/2014, de 1 de janeiro sobre as Estruturas de Pré-desconcentração 

Administrativa. Os detalhes desta política irá a ser abordada no capítulo III.  

 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hierarquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Subordina%C3%A7%C3%A3o
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2. Perspectivas teóricas sobre a Governação Local 
 
 

Tendo em conta a pertinência do estudo sobre o Poder Local e a 

Governação Local em Timor-Leste, este subcapítulo procura enquadrar a base 

conceptual para a compreensão e análise do processo da institucionalização da 

governação local naquele país. Com 18 anos de independência total, 

reconhecida internacionalmente, este jovem país tem vivido apenas com o 

centralismo do poder político até à presente data.  

 

 
2.1. Enquadramento 

 

As definições apresentadas pelos autores das áreas de ciências sociais e 

políticas são sempre dinâmicas e dependentes do desenvolvimento dos 

processos de investigação. De seguida serão apresentados alguns argumentos 

que serviram de base conceptual.  

Crawford (1999, p. 15) salienta que: “A governação local é importante e 

que é necessariamente interessante para as pessoas que residem ou integram 

uma sociedade em determinada área e, é suficientemente mais próximas nas 

suas interações ao trabalharem juntas para resolverem os seus próprios 

problemas com vista a alcançar os resultados pretendidos”. 

Para Tindal (1997) a governação local é uma entidade legal que oferece 

serviços públicos aos seus cidadãos dentro do território da sua jurisdição e, 

também é uma instituição democrática na qual, a tomada das decisões governa-

se por conselhos com representações eleitos pelo povo que assumem as suas 

responsabilidades.  

Um Estado sem governação é idêntico um barco sem capitão. Tal como 

afirmado por Deutsch (1972) numa analogia, considera o Estado como um navio 

e o governo como o capitão. Portanto pode-se dizer que um Estado sem governo 

é idêntico um navio sem capitão e, um governo sem governação local, é idêntico 

a uma árvore sem ramos. É fundamental estudar a governação local e segundo 

a teoria de boa governação, a democracia é o seu principal alicerce da 

governação. 
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2.2. O Poder Local em mudança  
 

Na Europa, o poder local tem vindo a assumir novas funções e novos 

papéis; por outro lado, novos atores participam no processo das políticas 

públicas. Estas mudanças provocam impactos, alterando os modelos 

tradicionais do poder local. Segundo Filipe Teles (2016) estas novas formas 

híbridas de governar constituem redes onde as ligações entre os parceiros são 

fundamentais. 

A Criação dos Municípios de Timor-Leste deve levar em conta a teoria 

defendida por este autor (F. Teles, 2016), ajustando ao contexto específico, da 

política da divisão administrativa ou a organização do território nacional de 

Timor-Leste. Neste contexto, argumenta o autor as seguintes perspetivas: 

“As reformas de Governação Local não era um fenómeno novo e que já 
tinha sido como agendas políticas dos muitos países Europeus desde os 
anos de 1960. Kersting e Vetter (2003, in Teles, 2016, p. 51), sugerem 
que estas reformas, podem ser condensados dentro de dois princípios 
básicos: (1) é uma melhoria na “democracia local”; e (2) é um aumento na 
eficiência das políticas locais. Os resultados, segundo Teles, é um 
alcance significante das reformas de modelos. Além disso, todas elas 
reclamam para reforçar e ao aumento de padrões de competências e 
autonomia através de mudanças institucionais” (Teles, 2016, p. 51). 

 
As necessárias delegações de competências muitas vezes não são 

implementadas de modo a garantir uma autonomia local. Estes processos 

podem ser eficazes se acompanhados por uma profunda transformação de 

modelos institucionais e de governação, estruturados em mecanismos de 

financiamento e da autonomia fiscal local. 

Teles (2016) adianta ainda que não basta meramente uma transferência 

de descentralização de serviços com o consequente aumento das despesas 

públicas, neste nível de governação. 

O que é necessário realizar para uma eficaz autonomia local é: (1) 

transferência de responsabilidades para as estruturas do governo local; e, (2) 

reforço das instituições do governo local, através de mecanismos de 

identificação de responsabilidades, de suporte à decisão política e melhoria dos 

compromissos democráticos (Teles, 2016). 
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2.3. Reformas Territoriais: percursos alternativos 
 

Existem vários de caminhos alternativos nas reformas territoriais, onde os 

países tenham sido usados para lidar com as pressões dos governos locais, e, 

que devem ser encontrados nos muitos casos nos países Europeus dentro do 

âmbito de ajustamentos ou ordenamentos territoriais. Como explanadas 

brevemente, são os ambos assuntos a serem perseguidos, isto é (1) a escala 

económica; e (2) é a melhoria de qualidade da democracia local. Foram dois de 

muitos casos argumentados e usados para o arranque desses processos. O 

primeiro, é usualmente se envolvendo a amalgamação ou a combinação dos 

municípios dentro das unidades territoriais maiores, embora que, o segundo 

caso, - é o mais comum no final das democracias europeias – tendem em traduzir 

para dentro de fragmentação do governo local (Teles, 2016). 

Esta referência teórica tem vindo a ser enquadradas com as realidades 

empíricas e, foi por acaso, a constelação jurídica de Timor-Leste, no que se 

enquadra na Constituição da RDTL de 2002, o princípio da Descentralização e 

Poder Local nos seus arranjos democráticos locais, estes temas estão definidos 

logo nos artigos: Primeiro, no artigo 5.º, n.º 1) sobre o estabelecimento da sua 

organização territorial o princípio da Descentralização de Administração Pública; 

Segundo, no artigo 72.º, n.º 1), define sobre o Poder Local propriamente dita, 

onde provém que: “O Poder Local é constituído por pessoas coletivas de território 

dotadas de Órgãos Representativos, com objetivo de organizar a participação 

dos cidadãos na solução dos problemas próprios da comunidade e promover o 

desenvolvimento local sem prejuízo da participação do Estado”. 

 

 

2.4. A Qualidade e a Boa Governação Local 
 

Ao falarmos sobre a boa governação, verifica-se terminologicamente 

como ondas das reformas do poder local no mundo contemporâneo e, quando 

se aborda sobre o percurso de uma boa governação é também uma recíproca 

positiva, isto é, a má governação. Um estudo apresentado por Tavares et al. 

(2018) sobre a qualidade da governação local em Portugal argumenta o 

seguinte: 
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“A definição da qualidade da governação pela qual se optou acabou por 
ser uma adaptação daquela que está presente nos Worldwide 
Governance Indicadors (WGI) (Kaufman, Kraay, e Mastruzzi, 2001) e que 
entende a governação como tradições pelas quais a autoridade é exercida 
num país, região ou município (Cruz e Marques, 2017). Assim, o conceito 
de governação local é aqui entendido como o conjunto de processos 
institucionais pelos quais, as estruturas hierárquicas políticas e 
administrativas se tornam cada vez mais abertas a redes horizontais 
(Teles, 2016a, p. 4), resultando em arranjos onde preferências individuais 
e públicas são produzidas através de um complexo processo de interação, 
que envolve reflexão deliberativa sobre inputs e custo de oportunidade 
(Stoker, 2006, p. 45). Dentro deste cenário complexo, a qualidade da 
governação local dependo do papel das instituições, líderes, como os 
governos locais, em conseguir fazer com que o tecido institucional mais 
denso resultante funcione efetivamente (Teles, 2016b, p. 456) ” (Tavares 
et al., 2018, p. 16).  
 

O processo de governação local engloba múltiplos atores, em primeira 

linha os eleitos locais, dirigentes e funcionários, mas também organizações do 

setor público e do setor privado e atores da sociedade civil, bem como as 

tradições, regras e instituições que enquadram as complexas interações entre 

esses atores. Tal inclui, por exemplo: o processo pelo qual os governos locais 

são selecionados, monitorizados e substituídos; a capacidade do governo local 

para efetivamente formular e implementar políticas públicas; e o respeito dos 

cidadãos e dos decisores pelas instituições que governam as interações 

económicas e sociais entre eles (Tavares et al., 2018, p. 16). 

A “boa governação”, no poder local, parece verificar-se em contextos 

políticos nos quais: 

- Existe um equilíbrio entre governabilidade e representatividade; 

- O poder é exercido de acordo com regras e procedimentos estipulados 

pela lei e conhecidos por todos, e ainda mediante um sistema efetivo de 

freios e contrapesos; 

- As assimetrias de informação entre o executivo e a oposição, por um 

lado, e entre o poder político e os cidadãos, por outro, se encontram 

esbatidas por práticas de partilha de informação e de empoderamento; 

- Os cidadãos são convidados a participar na gestão pública do seu 

município; 

- As decisões executivas são avaliadas e sancionadas por órgãos de 

fiscalização e nas urnas através do voto. 
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Em contraste, a “má governação” aparece usualmente associada à 

instabilidade política; à falta de pluralismo político; os níveis baixos de 

participação; à falta de transparência e a uma prestação de contas mais formal 

do que substantiva; à má gestão e os favorecimentos nos processos de decisão; 

à ausência de critérios de qualidade na gestão e na prestação de serviços 

públicos; e, de um modo geral, os níveis baixos de desempenho institucional e 

socioeconómico (Tavares et al., 2018). 

Tavares et al. (2018) começam por medir o nível de qualidade da 

governação local, e assim, numa primeira etapa, procura-se identificar e explicar 

os fatores que influenciam a qualidade da governação local. Partindo da 

definição de governação local como o processo pelo qual as decisões de 

políticas públicas são tomadas e implementadas a nível local, o projeto procura 

estabelecer indicadores válidos e confiáveis para medir a qualidade da 

governação local em Portugal.  

Para eles, não se trata de indicadores de natureza subjetiva – por 

exemplo, perceções dos cidadãos sobre a qualidade da governação local – mas 

antes de um conjunto de indicadores objetivos de desempenho de diferentes 

organismos públicos, obtidos através da consulta de várias bases de dados, 

assim como da análise de vários documentos de gestão e reporte a nível 

municipal (Tavares et al., 2018). 

Em referência ao projeto do WGI6, na agregação de indicadores da 

governação com mais de 200 países e territórios acerca dos anos de 1996-2018, 

relatam cinco principais dimensões de uma boa governação como adaptada por 

Tavares et al. (2018) a seguinte tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
6 Worldwide Governance Indicators Project Reports, 1996-2018. 
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Tabela 2: Grelha de análise de artigos teóricos: Dimensões da Governação 
Municipal e possíveis critérios (modelo conceptual) 

DIMENSÕES ARTIGOS 

VOZ DOS CIDADÃOS E 
PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 

 

1) Participação dos cidadãos 
2) Responsabilidade política 
3) Responsabilidade financeira 
4) Transparência 

ESTABILIDADE 
POLÍTICA 

 

1) Legitimidade Política 
2) Poder Político de Cidadão 
3) Pluralismo na Tomada de Decisão 
4) Continuidade de Políticas 

EFICÁCIA 
GOVERNAMENTAL 

 

1) Gestão da Dívida 
2) Credibilidade das Políticas 
3) Qualidade Serviços Económicas 
4) Qualidade Serviços não Económicas 

ACESSO E REGULAÇÃO 
DO MERCADO 

 

1) Acesso ao Mercado 
2) Tarifas dos Serviços Essenciais 
3) Impostos Locais 

ESTADO DE DIREITO E 
PREVENÇÃO DA 

CORRUPÇÃO 

 

1) Pagamento a Fornecedores 
2) Contratação Pública 
3) Qualidade dos Contratos 
4) Legalidade de Procedimentos 
5) Outros Princípios Normativos de 

Qualidade da Governação 
  Fonte: Tavares et al. (2018, p. 23) 

 

Da importância da governação deste tipo, Ndreu (2016) argumentou 

algumas razões fundamentais pelas quais, em primeiro lugar tem por objetivo de 

apoiar a democracia. Se a democracia funcionar apropriadamente e, sendo 

necessariamente com a participação de todos os cidadãos no processo da 

tomada da decisão, assim os resultados atingidos desse método serão mais 

sólidos e democráticos, do que alcançado através por métodos de um sistema 

totalitarismo. 

Da mesma forma do conceito de auto-governação, invoca-se o argumento 

do Primeiro-Ministro da Índia, Jawaharlal Nehru: “o autogoverno deve ser com 

base de algum sistema verdadeiramente democrático. Você não pode construir 

uma democracia consolidada, se não construir primeiro a sua fundação de base” 

(Ndreu, 2016, p. 8). 

Em segundo lugar, a partir do governo local podem surgir futuros líderes, 

isto é, o governo local pode ser considerado como um período de formação e 

que se suficientemente efetivo pode dar experiências e conhecimentos sobre a 
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arte das decisões políticas do governo, ou seja pode ser uma transição da 

governação local uma governação a nível nacional. Sublinha-se que se compara 

como a melhor escola da democracia e melhor garantia para o sucesso na 

prática do governo local.  

Terceiro, a governação local é uma forte ligação às necessidades locais 

e esta proximidade pode ser mais eficiente para gerir os problemas locais.  

Finalmente, com esta importante ligação, de fato serve-se como uma 

ferramenta de comunicação intermediária entre o governo central com o povo ou 

a comunidade de base. Assim, os requerimentos vindos dos cidadãos, são 

transmitidos para o governo central através das entidades do governo local e por 

outro lado, as políticas do governo central são divulgadas ao público através dos 

órgãos do governo local.  

Esta relação recíproca, cria a possibilidade das relações mais próximas 

entre o povo e os níveis do governo. O governo local pode ser assim uma 

plataforma onde se encontram as necessidades e as soluções. 

De muitas literaturas sobre este conceito, dando a síntese que o governo 

local pode ser descrito como uma entidade governamental eleita pelo povo que 

tem a função administrativa, legislativa e executiva e, é definida como uma 

autoridade que decide ou determina certas medidas dentro de um dado território 

de sua jurisdição. Se fará uma análise literal da palavra ou da terminologia, 

entende-se como a governação ou gestão dos assuntos locais pela população 

que faziam parte daquela comunidade. Daqui vem a importância do princípio de 

subsidiariedade, de acordo com o qual a necessidade local pode ser melhor 

atendida e exercida pelo povo, porque é mais próxima do que o governo central.  

A partir daqui, surgem algumas condições que devem ter em conta este 

tipo de governação: 

 Há que haver uma divisão de responsabilidade entre o governo local e 

central.  

 Há que haver uma clara divisão identificável facilmente sobre as suas 

fronteiras. Cada cidadão deve saber quais entidades locais a que 

pertence de modo a exercer o seu direito da escolha. 

Porém, não podemos ter uma clara separação reconhecidas em várias 

formas do governo local, em colaboração entre os diferentes entidades que 

sempre acontece em oferecer determinados serviços para dois ou mais 
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entidades locais. Consequentemente a divisão a que se refere, é de uma 

importância secundária dando a intenção para atingir uns determinados 

objetivos. 

De acordo com a investigação de Clarke (2007, in Ndreu, 2016) o governo 

local é a parte do governo de um país que lida principalmente com problemas da 

população a um dado território. Isto faz-se basicamente em responsabilidade do 

Estado através da decisão do Parlamento sobre a elaboração das leis para o 

governo local. Nesta definição tem encontrado dois elementos importantes da 

governação local, que são, a existência das instituições locais eleitas 

diretamente e estas instituições devem ter a sua própria sustentabilidade 

financeira local, que deve ser o denominador comum para cada governo local.  

Enquanto Lockard (1963) argumenta que o governo local pode ser 

definido como uma organização pública autorizada para estabelecer e 

administrar Políticas Públicas num dado território, também é uma subdivisão do 

governo central. De fato, a organização do governo local é uma organização 

pública transformadas às organizações privadas e são lhes emanadas a gerirem 

os interesses gerais dos cidadãos. 

O governo local segundo Husluck (2010) é uma esfera do governo onde 

as autoridades locais são permitidas por leis para emitir os atos e decisões e 

para se ajustarem aos meios de governação. No seu livro intitulado “Elements of 

Politics” Sidgwick (2014) considera o governo local como governo de alguns 

ramos organizacionais que tem poder específico para emitir regulamentos ou 

regras dentro da sua área no qual que lhes gerem.  

Assim, Sidgwick (2014) liga este governo com seu carácter legislativo. 

Neste contexto, a preocupação que enfrenta o governo local está relacionada 

com os recursos humanos habilitados para que possam gerir as instituições 

locais estabelecidas. Uma das hipóteses que se coloca é a questão dos recursos 

humanos qualificados aptos para darem respostas as necessidades 

institucionais relativamente a emissão das políticas públicas locais.  

 Stones (1968) na sua definição, diz que o governo local é como a parte 

de uma governação de um Estado que tem por objetivo lidar com os problemas 

da população de um determinado local ou território. Segundo este autor, este 

tipo de governação faz aquilo que se designa como “housework” dirigido para 

aqueles que vivem naquela área, de modo a terem uma atitude mais acessível 
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e proativa na resolução dos seus problemas. E isto alcança-se como por 

exemplo na manutenção das estradas ou na educação efetiva das crianças, ou 

na construção de habitações mais dignas aos seus residentes, etc. 

Numa definição de desenvolvimento social dada pelo Goodwin (2014, in 

Nedru, 2016) sobre a governação local, esta define-se como a gestão 

relacionada aos assuntos que o povo enfrenta ao nível local onde lhes residem. 

Esta definição embora simples, mas socialmente tem por seu lugar. 

De acordo com Humes & Martin (1961) o governo local deveria ter os 

seguintes recursos: 

1. Um certo número de população; 

2. Uma área geográfica de superfície específica; 

3. A capacidade de celebrar acordos e contratos em relação com os 

terceiros (e.g. estatuto legal e autoridade); 

4. Uma continuidade organizacional; e  

5. A capacidade para realizar a função financial e cobrar impostos 

certamente ao determinar o seu próprio orçamento. Esta afirmação tem 

por consonância a teoria do Gargan (2007) quando se ilustrando sobre 

a teoria do “Self Sustainable System”. 

 

Hampton (1991) no seu livro intitulado “The Local Government andUrban 

Politics”, diz que as autoridades locais devem ter as suas delimitações ou 

fronteiras definidas geograficamente e, que os seus órgãos devem ser altamente 

funcionais e eleitos diretamente, mas por outro lado, tenham as suas deficiências 

em relação a determinação das taxas locais ao qual que, este assunto vêm 

dependendo da determinação da margem do governo central. Mas quando 

comparar com as políticas urbanas em diferentes países como EUA, Canadá, 

França ou Grã-Bretanha, as entidades locais são como associações individuais 

ou organizações que decidem por governar com os seus próprios serviços 

através da definição das suas próprias limitações de poderes como argumentado 

por Keating (1991). 

Para Wilson e Game (2006) a governação local é uma organização 

multifuncional e geográfica determinada, que possuiu objetivo social, económico 

e político, através dos fundos subsidiários e os seus próprios rendimentos 
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regulados e monitorizados em todas as áreas dos serviços públicos dentro da 

comunidade local. 

 

2.5. A Importância do Governo Local 
 

Da importância sobre o tema de governação local, é preciso conhecer 

quais são as suas vantagens para o governo central e, particularmente a 

comunidade em geral. Sobre as vantagens, Gargan (2007) apresenta as 

seguintes vertentes aos quais considera que o governo local engloba um 

conjunto de diversos tipos de organização: o sistema de autocontido; a 

proximidade aos cidadãos; o controlo político direto na administração; ações de 

investigação; e ajustamentos de proximidades mais capilares.  

Esta teoria de Gargan (1997) me parece de maior importância para ajustar 

aquando se aborda sobre o processo da Descentralização e a institucionalização 

do Poder Local para um Estado recém como Timor-Leste. Assim, invoca-se 

algumas series destes tipos a seguir. 

 

2.5.1. A diversidade da Governação Local  
 

Golembiewski e Gabries (1994) argumentam que não existe forma 

singular de uma governação local. A governação local incluindo neste caso, as 

cidades, vilas, aldeias ou povoações, municípios, países com distritos especiais, 

e mais outras denominações. Além disso, dentro de tipos específicos de 

governação local, como as municipalidades e com a existência de variações 

substanciais, como por exemplo, os conselhos de gestores, as prefeituras fortes 

e fracos e, também de formas em comissões. 

Em simultâneo com o argumento de Gargan (1997), podemo-nos 

entender também a governação local como uma autoridade administrativa numa 

região de menor escalão da estrutura administrativa de um Estado. Este 

preconceito é utilizado para a complementaridade das instituições dos níveis de 

Estado-Nação conhecido como o “Governo Central” ou “Governo Nacional” ou 

em alguns países como “os Governos Federais”.  

Ao abordar sobre os escalões das estruturas administrativas territoriais, 

olhando então para as sociedades tradicionais que, os escalões mais baixos de 

uma estrutura do poder político ou a governação, é a Freguesia ou, para Timor-
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Leste designa-se como “Sucos e Aldeias” governados pelos seus presidentes 

destas ou chefes eleitos democraticamente conforme a legislação vigente.  

Ao concretizar a afirmação teórica de Gabris e Golembiewski (1994, 1995, 

in Gargan, 2007) sobre os tipos de uma governação local, designa-se geralmente 

como; (1) Estados Federados; (2) Província; (3) Regiões; (4) Departamentos; (5) 

Counties; (6) Prefeituras (circunscrições); (7) Distritos; (8) Cidades 

(towns/borough); (9) Paróquia (Parish); (10) Municípios; e (11) 

Freguesias/Sucos; (12) Condados (Shires). 

Sublinha-se que as tais designações de tipos de governação muitas vezes 

são utilizadas informalmente nos diferentes países e que a governação local é 

absolutamente uma parte do governo central ou nacional. 

 

2.5.2 A Governação Local como um sistema independente  
 

A Governação Local é caraterizada pela uma autonomia fiscal e 

administrativa supervisionada por uma entidade independente, ou comissões 

que providenciam algumas outras formas tradicionais de serviços da 

Governação Local. Geralmente, os Governos Locais são independentes nos 

seus sistemas dos serviços. Elas tenham poderes para cobrarem impostos/taxas 

e que possam generalizar os seus próprios rendimentos necessários para a 

provisão de um serviço publico, dentro dos limites das Leis do Estado (Blair, 

1986, in Gargan, 2007). 

Neste sentido, entende-se que o governo local deve ter uma autonomia 

própria em termos da política fiscal. Como acontece em muitos dos governos 

locais no mundo, parte-se de uma teoria que o governo local só pode funcionar 

através dos poderes concebidos e definidos por leis ou seja sob a orientação do 

governo central. Neste caso cada governo local tenha a sua própria 

característica diferente com outros países.  

Nos países modernos contemporâneos, a governação local geralmente 

detem os mesmos poderes como o governo central (nacional). A governação 

local tem as competências para aumentar e para cobrar os impostos ou taxas, 

embora respeitando uma limitação imposta pelo governo central.  

Uma das questões sobre a sustentabilidade de uma governação local é a 

sustentabilidade da autonomia politica administrativa e económica para o seu 
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desenvolvimento local. Uma autonomia fiscal para a constituição do orçamento 

da governação local é um fator de maior consideração e que determinara a 

eficiência e eficácia da governação local. 

Em termos da sustentabilidade do poder politico eleitoral independente ao 

governo local, Svara (1990) argumenta o seguinte: “muitos governos locais 

utilizem uma entidade política independente eleita responsável para a política do 

desenvolvimento e supervisionar de uma ou mais das unidades administrativas. 

Por sua vez, as estruturas administrativas são responsabilidades ostensivas 

para a implementação das políticas, apesar de hoje, a responsabilidade para a 

formulação e a implementação é entendida como uma atividade partilhada ao 

invés de como apenas uma divisão estrita de trabalhos” (Svara, 1990, in Gargan, 

2007, p. 73). 

Neste sentido, podemos associar-se ao disposto da jurisdição timorense 

constantes no artigo 72.º, n.º 1, que regula: 

"O poder local é constituído por pessoas coletivas de território dotadas de 

órgãos representativos, com o objetivo de organizar a participação dos 

cidadãos na solução dos problemas próprios da sua comunidade e 

promover o desenvolvimento local, sem prejuízo da participação do 

Estado". 

As matérias relativas à entidade política independente das eleições, pois 

a Comissão Nacional das Eleições (CNE) em cooperação com os serviços do 

Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) da tutela do Governo 

por inerentes competências técnicas administrativas eleitorais. A CNE é uma 

entidade do Estado independente que garante a independência e imparcialidade 

dos atos eleitorais quer a nível nacional e também municipais, alvos para 

supervisionarem as eleições dos órgãos representativos. 

 

 

2.5.3 A Governação Local como uma proximidade  
 
 

A proximidade entre a comunidade e as entidades governamentais, 

responsabilizam neste caso a formulação das políticas e das suas 

implementações. A distância geográfica e o tamanho administrativo poderão 

criar um senso se não for uma realidade de não haja acessibilidade (e 
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frequentemente poderá surgir confusões) para o Estado de natureza 

simplesmente como organizações públicas que não poderia atuar nos níveis 

locais (Gabris & Golembieski, 1994, in Gargan, 2007, pp. 74–75). 

 O autor salienta ainda que: A proximidade da governação local aos 

editorados, deve assim a possuir uma incentivação com mais honestamente. As 

autoridades elegidas tendem em conta a garantir aos cidadãos locais, esperadas 

para se tomarem posições em questões mais pertinentes enfrentadas, assim 

para que puderem conhecer melhor pelos votantes ou eleitorados no local que 

lhes representam.  

Se a confiança é alta, isto poderia abrir as comunicações que tenham, e 

este vai ter com menos riscos, após muitas autoridades e administradores eleitos 

possuírem suas opiniões para a tomada das decisões relativas às questões 

chaves enfrentadas. Se lhes falharem nesta missão, poderá causar uma baixa 

confiança e machucar o relacionamento entre as tais autoridades junto dos 

votantes. 

Em suma, salienta-se que a proximidade dos cidadãos na Governação 

Local necessita-se muito mais possível do chamado “regenerate interaction 

paterns” entre os sistemas oficiais e os sistemas dos utilizadores para que 

possam maximizar a sua efetividade governativa. A interação generativa deveria 

pelos primeiros objetivos alvos para todas as complexidades organizacionais a 

que lhes enfrentam na base (Gabris & Golembieski, 1994, in Gargan, 2007, pp. 

74–75). 

 

2.5.4 A Governação Local como controlo político  
 

As autoridades eleitas podem supervisionar os seus administradores 

diretamente, solicitando e esperando-se quase diretamente todas as ações 

relacionadas com as precisões políticas, programas e serviços mais efetivos.As 

falhas em responder imediata e apropriadamente, só podem resultar apenas de 

uma carreira de curto prazo aos administradores em causa. 

Para além disso, este ambiente requer a confiabilidade. Isto foi porque os 

administradores locais e as autoridades eleitas, trabalham diretamente mais 

próximos juntamente através de uma forte confiança das demandas mútuas. 

Através da confiança, entende-se que as autoridades eleitas, tendo em conta, 
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acreditar que o administrador faz o melhor para defender os interesses da 

governação local em conformidade com as demandas estabelecidas (Gargan, 

1997, p. 76). 

Em suma, é de parecer que “a governação local é mesmo diferente. Por 

outro lado, positivamente oferece oportunidades para a total mudança do 

sistema que são raros para as grandes organizações públicas. As mudanças 

podem ser diretamente rápidas alvos em direção às necessidades e aos 

problemas diagnosticados. Paradoxalmente, a rapidez destas mudanças podem 

levar a falhanços e a erros dentro do sistema, pelos quais, exigem aos 

administradores uma responsabilidade direta perante as autoridades eleitas” 

(Gargan, 2007, p. 77). 

 

2.6. A Administração do Governo Local 
 

Quando se fala sobre a administração de uma instituição quer público ou 

privado, será importante conhecer quais fatores que afetam para a sua 

implementação. De muitos fatores que influenciam a esta situação, nesta secção 

só invocamos alguns daqueles como referências principais, aos quais são: 

Primeiro, é a legalidade das autoridades do próprio governo local, invocando 

assim, a suas obtenções legais e neste aspeto, vimos que a política ou seja a 

jurisdição propriamente dita, será um fator assim tão considerável para 

atribuições das suas competências inerentes pela entidade Estadual; A segunda, 

será as práticas da gestão do Governo local, dando a sua importância aos bens 

básicos, que, será também um fator determinante. E quando se aborda sobre a 

resolução dos problemas locais variantes, a questão da gestão do governo local 

foi crucial e tendo em conta, os atributos como as habilidades das autoridades 

locais legalmente estabelecidas, são os principais responsáveis das entidades 

infra estaduais, olhando assim, para os recursos locais como forma da repartição 

do governo central, gerindo com eficácia e eficientemente alvo para a resolução 

dos problemas encarados localmente; A terceira, é a Visão Geral de uma Gestão 

Estratégica para o Governo Local e este aspeto, tem vindo a lidar com o último 

ou o quarto fator invocado nesta secção, que é o Total Quality Management 

“TQM” aos quais tem por finalidade para apoiar uma implementação mais efetiva 

do Governo Local.  
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Os planeamentos estratégicos, os programas e projetos, tende serem 

bem-sucedidos, assim por último, é a sua avaliação dos resultados “outcomes”, 

exigindo antes de mais sobretudo uma visão estratégica bem definida. Do 

teorema da descentralização administrativa e outros que já falamos 

anteriormente neste Capítulo, reconhecemos que uma das demandas do 

conceito de descentralização, é a resolução dos problemas locais quer sociais, 

políticos, económicos, culturais e da segurança social. Foi uma nobre missão do 

nosso ponto de vista para os governos locais optarem por suas próprias decisões 

políticas na resolução de tais problemas. 

Apesar dos governos locais tem de lidar com os problemas e de manter 

as oportunidades dentro dos seus limites, as causas de muitos destes problemas 

e as oportunidades, por vezes revelam que estão fora de alcance dos seus 

limites. Este argumento foi dado por uma antiga geração (Banfield, 1974), onde 

aponta que nalgumas condições dos tempos dados a uma certa cidade ou área 

metropolitana, são resultados de três imperativos societais aos quais: (1) 

demografia; (2) tecnologia; e (3) economia.  

Os efeitos das imperativas societais revelados por Banfield (1974) ainda 

hoje são considerados de importante relevância. Durante a meio século 

passado, os Estados Unidos da América transformaram-se numa sociedade 

metropolitana com mais de 80% da população a viver nas áreas metropolitanas, 

é de notar que metade destes vivem nas áreas suburbanas fora das suas 

cidades centrais.  

 Rusk (1995, in Gargan, 2007, p. 2) acrescenta que esta nova sociedade 

tem vindo a criar muitos problemas: “In this new society, problems of class, racial, 

and public services inequalities are even more geographically segregated than in 

the past.” Adianta ainda este autor que através das vantagens de mudanças 

comparativas com a mobilidade global de capital, tem vindo a reconstruir a 

economia e finanças públicas com base nas cidades, áreas metropolitanas e as 

regiões. Através das novas tecnologias nas comunicações, fabricações, 

biológicas e medicinas, venham a reduzir os seus controlos com a acessibilidade 

das técnicas de informações, alterando assim, as oportunidades aos 

trabalhadores, levando a surgir novas questões éticas ao respeito dos direitos 

dos cidadãos. 
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Os obstáculos para dar respostas às solicitações locais, derivam dos 

imperativos societais e são compostos por interconectividades elevados nas 

suas situações geográficas, funcionais e aspetos temporais, argumenta Luke 

(1992). Ao lidar com estas demandas interconectividades, não causar quaisquer 

precedentes ao nível administrativo e da gestão por parte das autoridades locais 

segundo o argumento de Bailey (1992).  

Neste sentido, a resolução de inúmeros dos problemas enfrentados pelos 

governos metropolitanos, serão fragmentados e surgirão as novas demandas 

nas suas respetivas áreas de atuação jurisdicional. É de considerando que um 

dos assuntos da política de municipalização, é o agrupamento por forças 

etnolinguísticos, culturais e raciais. Nesta perspetiva a teoria da municipalização 

surge como uma vantagem para a solução dos problemas identificados (Rusk, 

1995).  

 

Legalidade das autoridades administrativas do governo local 
 

Um dos mais importantes elementos neste caso é a perspetiva sobre os 

a legalidade dos governos locais. Garber (1994, in Gargan, 2007, p. 3) salienta 

a cumplicidade de conflitos da reinvenção do governo local: “any reinvention of 

local government is complicated by conflict over how the broader culture has 

come to define and make sense of cities, whether they are more appropriately 

viewed as markets or communities or some combination thereof.” A questão de 

reinvenção dos governos locais face aos seus limites culturais neste senso, 

segundo a perspetiva de Garber, esses limites estão sempre enquadrados 

constitucionalmente na supremacia legal. Citamos, por exemplo, as 

denominações dos Governos Constitucionais que não foram por acaso, hoje, 

vivemos numa era da democratização constitucional conhecidos por “Rule of 

Law”. Foi a combinação do mercado das comunidades neste caso, a legitimidade 

nas urnas dentro do enquadramento legal.  

A resolução destas respetivas questões definidas, tem impacto nas 

responsabilidades no uso dos poderes públicos pelas autoridades locais em 

decidirem as políticas públicas para tratar os assuntos morais e o para tal, o 

temperamento dos tais discursos públicos seriam dignamente com o peso da 

própria autoridade local. 
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As matérias elementares tratadas por Garber (1994) e consideradas por 

Mead (1986), dizem respeito à importância dos aspetos legais da administração 

do governo local. Este autor oferece um sumário do desenvolvimento histórico 

nomeadamente sobre os casos dos tribunais e explicava que, antes de serem 

mais criativas, as autoridades locais, em primeiro lugar têm de controlar as suas 

autoridades legais inerente.  

 A criatividade legal numa relação unitária com o governo nacional 

(Estado), os objetivos dos mandatos por autoridades de níveis altos do governo, 

deveriam estar sujeitos às decisões do tribunal federal ou distrital ou municipal 

das respetivas áreas de atuação, tais tarefas citamos alguns exemplos aqui 

como o uso das terras e propriedades e outros patrimónios infra estaduais e 

direitos civis. Neste aspeto vemos que estas autoridades de sua natureza, 

gozem desses privilégios jurídicos. 

Os governos locais, segundo Mead (1986) (1983, in Gargan, 2007, p. 3), 

têm de ser julgados pelos outros níveis de governos, e de acordo com este autor 

defende-se a seguinte perspetiva: “From any perspective..., virtually powerless 

in the face of judgments by other levels of government.”  

Assim, os constrangimentos e as oportunidades legais é a tendência de 

circunstâncias de administração e da gestão local. Existem dois tipos de 

avaliações de fatores contextuais particularmente associados com as 

preocupações da gestão corrente.  

O primeiro é a consideração de avaliação com atenção dedicada nos 

recentes anos de utilização pelos públicos e das agências não lucrativas, de 

modos alternativos sobre a prestação de serviços públicos e a contratação 

externa, a privatização, modelos de mercado e assim por diante.  

O segundo tipo de avaliação está relacionado com o que é provável ser 

uma preocupação contínua pelas autoridades locais, e por isso, é a parte do 

contexto da gestão local, e na tendência da necessidade de ter as capacidades 

para rapidamente ajustar-se à turbulência das mudanças contextuais.  

 Golembiewski e Gabries (1994) examinam o desenvolvimento racional 

nos governos locais e descrevem acima do estudo de casos á materiais, e eles 

ilustraram as etapas práticas que podem ser seguidas pelos facilitadores que 

ajudem os intervenientes da comunidade para colaborar efetivamente ou para 

diminuir os conflitos prejudiciais da organização. 
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Ao referir a esta teoria, a legitimidade das autoridades dos governos locais 

são fatores que devem ser priorizadas. Neste contexto, a edificação dos seus 

quadros legais tem simultaneamente com a legitimação política nas urnas 

eleitorais para uma representação localmente sustentada. 

 

As práticas de gestão do governo local 
 

De muitas historiais de profissionalismo da administração pública, tem 

sido continuadamente a pesquisar com mais ferramentas efetivas de 

administração. Os progressos foram feitas nas pesquisas nos anos de 1930 

através do acrónimo de POSDCORB sumarizados de atividades ou de tarefas 

da gestão pública (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, 

Reporting and Budgeting), que constitui o chamado “technical core of analitic and 

management skill ” (Lynn, 1987, p. 183).  

A partir dos anos de 1930, marcadamente um grande refinamento 

alcançado nas orientações conceituais, tecnológicos, e formações em diversos 

campos de gestão pública. Este grande refinamento reflete a necessidade dos 

gestores locais evoluírem do POSDCORB para a gestão estratégica que lhes 

permitem lidar com a turbulência ambiental nas conexões, tanto 

intergovernamental como intersectorial. 

Portanto, é de salientar aqui que uma das hipóteses sobre a governação 

local é o fator de recursos humanos. Cientes que a gestão em si é o principal 

sentido da administração, pois tem que lidar com as capacidades de saber gerir. 

A questão de POSDCORD acima invocada, são funções clássicas da gestão 

fundamentalmente consideradas na administração, quer públicas quer privadas, 

no seio de uma organização, quer a nível micro como ao nível macro. 

As capacidades tanto quanto de profissionalismo de carreira como 

também de capacidades comercialmente de parceria público-privado, tem lidado 

intimamente com as competências da liderança organizacional. Este paradigma 

organizacional em fluxo de tomada das decisões esperadas internamente em 

termos institucionais, é fundamental considerar aqui a expetativa dos 

beneficiários dos serviços públicos que são os cidadãos eleitores e a população 

em geral.  
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As competências em planear, organizar, dirigir e ao orientar os membros 

ou staffs da organização, a coordenação e a cooperação e por último é a 

orçamentação e o relatório. Este último reflete os resultados esperados 

(outcomes) da organização governamental em particular a governação local.  

 

Visão geral da gestão estratégica para o governo local 
 

Uma visão geral para a gestão estratégica, é derivada do estado da arte, 

acerca das práticas de gestão ampla numa organização de forma contínua, tal 

como argumentam por Poister e Streib (1995). Os autores explanaram as fases 

estratégicas sobre uma gestão efetiva para criar uma direção através das formas 

de planeamentos estratégicos, e, ao gerir os recursos necessários para os 

programas sobre a implementação destes, e ao estabelecimento de sistemas de 

informação estratégico para avaliação dos programas considerados mais 

indispensáveis.  

E fundamentalmente sobre a gestão estratégica, a partir dos anos de 

1930, reporta-se a combinação elementar de ambos temas, quer a gestão 

corrente como também as inovações. De padrão para além de outras situações, 

as tais atividades de como selecionar, desenvolver, alocar, e avaliar, tem vindo 

para reforçar as propostas feitas anteriormente com o intuito de melhorar a 

racionalidade na tomada das decisões quer públicos como privados. Entre os 

temas mais familiarizados neste aspeto, e apesar de com menos importância, 

pelo que todas essas são dirigidas em atividades principais para a efetividade da 

governação local como: os seus arranjos administrativos, recursos financeiros, 

e os assuntos de gestão pessoais. 

A relevância da administração organizacional com alvo em obter melhores 

resultados da governação, quer filosóficas quer práticas organizacionais, David 

Morgan e W. Bartley Hildreth (in Gargan, 1997, p. 6), argumentam acerca do 

progresso de profissionalismo da gestão financeira sofisticada do governo local 

que de fato, tem sido movido em muitos áreas de jurisdições, rúbricas 

orçamentais, orçamentação integrado, a contabilidade e, a auditoria dos seus 

subsistemas.  

Uma gestão construtiva de funcionários, é o terceiro tema familiarizado e, 

é essencialmente para a concretização do setor público que era a relvada do 
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qual, os valores de competências e a representação neutral, tem sido assumido 

por total dominação segundo as experiências reveladas sobre a administração 

pública olhando para o caso dos Estados Unidos de América segundo as 

perspetivas de Kaufman (1956), Gargan (1994) e Mathesian (1996). 

 

 

2.7. Sumários possíveis: as práticas administrativas e gestão para a 
capacidade de governar dos governos locais 

 

A capacidade de governar é definida como “a capacidade de sistemas 

políticas irem ao encontro das necessidades e em satisfazer as expetativas dos 

principais interessados”. (Governing capacity is defined as the ability of political 

systems to meets requirements and to satisfy expectations of key stakeholders) 

(Gargan,1997, p. 10). 

As altas capacidades de sistemas, alcançam os graus de desempenho 

ótimo ao encontro das necessidades e das expetativas, ao passo que o sistema 

com fraca capacidade, falha em alcançar a resolução das necessidades e das 

expetativas mínimas. O uso efetivo das práticas administrativas e da gestão, é 

extremamente necessário, mas não era uma condição suficiente para uma alta 

capacidade de governar (Gargan,1997). 

O autor salienta ainda que, satisfazer as expetativas dos intervenientes 

nos governos locais, digamos nesta era de cinismo público e a desconfiança 

(distrust), nomeadamente nas composições dos governos, alvo que nas 

dificuldades em alcançar um estatuto de alta capacidade de governar, foi um 

fator da extrema consideração. 

De entre dos muitos significantes obstáculos enfrentados para as 

gerações vindouras, dos praticantes e dos peritos de governos locais, serão 

determinados precisamente através das formas organizacionais e das práticas 

de gestão que possam corresponder melhor para as várias circunstâncias 

ambientais e, adaptando os processos dos grupos técnicos, às condições locais 

para obter melhor ganhos das perceções dentro das expetativas, a sensatez e 

julgamentos dos próprios cidadãos e funcionários públicos (Gargan, 2007). 
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CAPÍTULO II – PODER POLÍTICO DE TIMOR 
 

 
1. Evolução do Poder Político de Timor 

 

1.1. Resenha histórica do território 
 

O primeiro documento europeu conhecido que refere a ilha, era uma carta 

de Rui de Brito Patalim a Manuel I de Portugal, datada de 6 de janeiro de 1514, 

na qual são referidos navios que tinham partido para Timor (McIntyre, 1977). 

Atraídos inicialmente pelos recursos naturais, os portugueses trouxeram consigo 

missionários e a religião católica.  

Com a chegada do primeiro governador, vindo de Portugal em 1702, deu-

se início à organização colonial do território, criando-se o chamado Timor 

Português. O Tratado de Lisboa, celebrado a 20 de abril de 1859 entre os reinos 

de Portugal e dos Países Baixos conduziu à demarcação das possessões 

portuguesas e neerlandesas em Timor e ilhas adjacentes (Diário de Lisboa, 

1980). 

Pelos termos desse tratado, Portugal cedeu Larantuca, Sicca e Payas, na 

ilha das Flores, Wouré, na ilha de Adonara, e Pamung Kaju, na ilha de Solor. Em 

contrapartida, os Países Baixos cederam o reino de Maubara e renunciaram 

a Ambeno, na ilha de Timor, assim como renunciaram a Ataúro e pagaram uma 

compensação de 200 000 florins  (G. Teles, 1999b). 

 

Figura 1: Mapa antigo da ilha de Timor Português de 1731 

 

Fonte: Biblioteca digital Luso-Brasileira (Freire, 2016) 
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No contexto da Segunda Guerra Mundial, apesar de Portugal ter 

permanecido neutral, após o Ataque a Pearl Harbor, em Dezembro de 1941, 

Timor Português foi ocupado por tropas australianas e holandesas, a pretexto de 

impedir uma invasão japonesa. Mediante os protestos diplomáticos portugueses 

e o compromisso de respeito aos direitos de Portugal, foram enviadas para Timor 

tropas portuguesas estacionadas em Moçambique.  

A invasão japonesa materializou-se em Fevereiro de 1942, tendo 

os Aliados e voluntários timorenses - com especial destaque para 

o Régulo D. Aleixo Corte-Real, que se recusou a entregar a Bandeira de 

Portugal aos japoneses e, por tal ato, foi executado, Comendador da Méritoa 

título póstumo e figura central da última série de notas do período colonial -, 

passaram a recorrer à guerra de guerrilha. Aquela que ficou conhecida como 

a Batalha de Timor (1942-1943) resultou num elevadíssimo número de civis 

timorenses mortos, calculado entre 40 e 70 mil. 

Para recuperar e defender os interesses portugueses em Timor, o 

governo de António de Oliveira Salazar negociou e assinou acordos de cedência 

de bases aéreas nos Açores aos Estados Unidos. Ao final do conflito, Portugal 

recuperou a sua antiga possessão, entretanto arrasada. 

Após 1945, as Índias Orientais Holandesas tornaram-se independentes, 

adotado o nome de Indonésia. 

 

Figura 2: Mapa de Timor depois da independência da Indonésia pela Holanda 
em 1945 

 

Fonte: Halldin (2006) 
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Até 1959, a pataca timorense foi a moeda usada em Timor, altura em que 

foi substituída pelo escudo de Timor, baseado no escudo português, que circulou 

até à invasão Indonésia de 1975. 

Em 1960, a Assembleia Geral das Nações Unidas, através da Resolução 

1514 de 14 de Dezembro de 1960, considerou o Timor Português como 

um território não autónomo sob administração portuguesa. Tal nunca foi aceita 

pelos governos dos Presidentes do Conselho António de Oliveira Salazar e 

Marcelo Caetano e pela Constituição de 1933 que continuaram a considerar o 

território como parte integrante de Portugal. Porém, tal resolução da ONU veio, 

todavia, a ser aceita pela Lei 7/1974 de 27 de julho do Conselho da 

Revolução que demonstrou a aceitação da independência de todos os territórios 

ultramarinos. 

Em 1975, na sequência da Revolução dos Cravos em Portugal e da 

decisão de proceder à rápida autodeterminação de todas as províncias 

ultramarinas, Timor Português declarou unilateralmente a independência — 

Portugal tentava, nesta altura, resolver os conflitos ultramarinos e nunca incluiu 

Timor devido à distância. 

Da declaração de independência foi rapidamente seguido da invasão e 

anexação pela Indonésia que nunca foi reconhecida pela Organização das 

Nações Unidas (era um protetorado). Apesar da declaração em 1960, por parte 

da ONU, de que o Timor Português era um território não autónomo7 sob 

administração portuguesa, há defensores da ideia de que, à luz do direito 

internacional, só a 20 de Maio de 2002 é que Timor Português deixou 

formalmente de existir ao se proclamar a independência da República 

Democrática de Timor-Leste. 

 

 

 

 

 

                                                           
 
7 Territórios não autónomos segundo a Resolução da Assembleia Geral da ONU n.º 1514/1960. 
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1.2. O Municipalismo do período colonial Português 

 
A história do municipalismo do tempo colonial em Timor também não foi 

marcante no território. Basta recordar que aquela ex-colónia era denominada 

pela coexistência de vários e diversos dialetos e, com uma mobilidade incipiente, 

tudo isto, fatores nada favoráveis à existência de autarquias. Alias, Timor só se 

tornou administrativamente autónomo de Macau em 1897 por decreto publicado 

no Diário do Governo n.◦ 238, de 1896, passado então, a assumir a sua própria 

governação (Rodrigues, 2014). 

Depois de separado em 1896 da província de Macau segundo 

Alexandrino (2012) Timor passou a constituir um distrito autónomo, sem outras 

divisões administrativas, salvo a presença de estruturas do poder tradicional 

(sucos e reinos). 

Segundo Ernesto de Vasconcelos (1903, in Alexandrino, 2012) os 

timorenses não são nem caçadores, nem pastores, são agricultores; fixam-se, 

portanto, ao solo, construindo casa e constituindo a aldeia, que se vai colocando 

em relações com outras aldeias próximas, dando lugar á formação dos sucos, 

que por seu turno deram origem aos reinos. 

Segundo Ernesto de Vasconcelos (1903, in Alexandrino, 2012, p. 5) o 

território português de Timor, “enquanto fez parte da provincia de Macau, estava 

dividido em regedorias, a que chamavam distritos, e que eram em número egual 

aos agrupamentos dos reinos. Estes districtos eram comandados por officiais 

militares, funções que acumulavam tambem com diversos cargos civis”. 

Reportando-se até ao início do século XX, que segundo Lula de Oliveira 

(2004, in Rodrigues, 2014, p. 234) argumenta o seguinte: “as instituições 

municipais, paradigma tradicional da nossa antiga governação, tinham algumas 

raízes em Timor. Havia quatro municípios ou comissões municipais em Díli, 

Liquiçá, Manatuto e Baucau. Como sempre, mostravam suas vantagens, 

fazendo figura com pouca penúria.” Na informação de Lula citado, é de dizer que 

em Timor não tenha havido de fato uma verdadeira Estrutura Municipal que era 

do próprio do regime colonial Português, - o papel do Governador da Província, 

era de tal forma abrangente e centrípeto que não deixava lugar a qualquer tipo 

de descentralização digna desse nome. 
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Afirmando ainda este autor que, mais importante do que isto, como seria 

possível criar Municípios, em regime colonial, impondo às autóctones formas de 

gestão deles de toda desconhecida? Encontrando-se um documento antigo, de 

um português militante da política colonial que, no que concerne aos municípios 

nas ex-colónias, escreve o seguinte:  

“a ocupação portuguesa a falta de colonos nacionaes e de uma 
organisação que torne possível a fixação dos emigrantes, limita-se a 
simples feitorias de colonos, no litoral, o que torna impraticável um forte 
regímen municipal. Por isso, em vez de municípios com câmaras 
electivas, tem muitas vezes de se organisar as circunscrições indígenas 
em que um chefe que concentre em si o doer administrativo militar e o 
judicial, governe as populações barbaras da região. Este chefe deve 
compreender as leis e costumes dos nativos para os julgar conforme eles” 
(Moura, 1910, in Rodrigues, 2014, pp. 337–338). 
 
Apesar de se estar perante um documento muito antigo e com o regime 

colonial, isso não lhe retira crédito, antes pelo contrário. Seguindo o raciocínio 

de Moura, é perfeitamente entendível que em Timor poucos portugueses 

vivessem naquela longínqua colónia. Por isso, Hélio H. Esteves escreve: 

“porém, como já vimos, características especiais, pois enquanto por um 
lado, a ASSIMILAÇÃO ESPIRITUAL das nossas indígenas era tão 
intensa, por outro, não poucas vezes formas os próprios nativos que, em 
nome de Portugal, dirigiram e administraram a província. O normal, 
porém, era o governo ser exercido por uma autoridade europeia, mas por 
intermedio das autoridades indígenas (“os liurais”)8 locais que dentro dos 
seus respetivos territórios eram, na realidade, autónomos sob muitos e 
variados aspetos” (Felgas, 1956, in Rodrigues, 2014, p. 307). 
 

Para confirmar a longa existência de uma gestão global do território e o 

mesmo Esteves Felgas que reafirma: “Foi Afonso de Castro em 1860 quem 

primeiro tentou fazer uma divisão administrativa de Timor” (Felgas, 1956, in 

Rodrigues, 2014, p. 318). Com Celestino da Silva, em 1908 Timor é dividido em 

comandos militares, cada qual um com tantos postos. À medida que a 

pacificação progredia, alguns comandos passavam a postos e certos postos 

desapareciam (Felgas, 1956, in Rodrigues, 2014). 

                                                           
 
8 Líder tradicional ou rei. Antes da chegada dos evangelistas portugueses na ilha de Timor, já 
existiam os reis. Em tétum era chamada por Liurai.  
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Nesta vertente, a explanação de Felgas é extensa e rica na informação. 

Por isso, vale a pena continuar com ele. E diz: “por esta divisão, a província 

repartiu-se em dez distritos cada qual comandado por um oficial do exercito que 

devia residir na respetiva sede. É evidente que estamos longe de qualquer tipo 

de descentralização de poder, antes o reforço da autoridade portuguesa no 

território” (Felgas, 1956, in Rodrigues, 2014, p. 318). 

Diz ainda Felgas (1956, in Rodrigues, 2014) que em 1929, a divisão 

administrativa abrangia um Concelho (Díli, incluindo a ilha de Ataúro), nove 

comandos militares (Bobonaro, Cova-lima, Manufahi, Suro, Hatolia, Moatael, 

Viqueque, Lautém e Oé-Cussi) e três circunscrições civis (Liquiçá, Manatuto e 

Baucau). Os comandos e circunscrições, subdividiam-se em postos. 

Mais a frente, escreve o mesmo autor, acompanhando a evolução da 

estrutura de poder local no território: vários projetos de nova organização 

surgiram então e, ao iniciar-se a reocupação em 1945, Timor foi dividida em um 

concelho (Díli, incluindo Ataúro), e nove circunscrições: Lautém (sede em 

Lospalos), Baucau, Viqueque, Manatuto (sede em Laclubar), Ainaro, Ermera, 

Bobonaro, Covalima (sede em Fohoren) e Oécussi (sede em Pante Macassar).  

Posteriormente esta divisão foi novamente alterada e o atual (1956) o 

Estatuto dividiu o território da província, para fins de Administração Local, em um 

Concelho (Díli) e oito circunscrições (Lautém, Viqueque, Manatuto, Suro, 

Baucau, Ermera, Bobonaro e Oecussi) que serão substituídas por Concelho, 

logo que for atingido o desenvolvimento económico previsto na lei  (Felgas, 1956, 

in Rodrigues, 2014). 

A organização política administrativa no território no tempo dos 

portugueses, tinha como topo hierárquico, o Governador coadjuvado pelo seu 

Concelho de governo. Havia ainda os concelhos ou circunscrições civis, as 

Freguesias ou Postos Administrativos, mantendo e reconhecendo a figura dos 

reinos ou regulados e, naturalmente, os sucos (Rodrigues, 2014). 

Na parte final de Administração Portuguesa e a Revolução de 25 de Abril, 

existiam em duas Câmaras Municipais: Díli e Baucau. Tinham Comissão 

Municipal e Presidente da Câmara. Nos restantes Concelhos, Lautém, Viqueque, 

Manatuto, Aileu, Manufahi, Ainaro, Ermera, Liquiçá, Bobonaro, Covalima e 

Oecussi, a presidência era assumida pelo Administrador do Concelho, 

representante do governo e por este nomeado, que acumulava com as funções 
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de Presidente da Câmara. Fica-se com a ideia que, de acordo com o raciocínio 

de Luna de Oliveira, expresso na lei de então, Baucau conseguiu evoluir ao ponto 

de merecer a sua Câmara Municipal. 

Em termos da designação, o administrador era um funcionário de Estado, 

desprovido de recursos humanos e meios financeiros, o escolhido para estas 

funções de direção administrativa municipal, quando, obviamente, existe. No 

entanto, a autoridade do Estado Português verificava-se e sentia-se muito mais 

pela existência dos postos militares e delegados do governo do que pela 

incipiente estrutura de Poder Local.  

A instituição municipal era, pois, para o regime de então, uma vertente 

não determinante de estrutura da política portuguesa em Timor. E não era 

desadequado aqui referir que assim foi um pouco por todo o império. Atualmente 

não existindo Câmaras Municipais, mantem-se, no entanto, os 13 distritos que 

vinham, enquanto concelhos do regime colonial português, sendo Aileu o último 

deles a ser criado (Rodrigues, 2014). 
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1.3. A Governação Local no período da ocupação da Indonésia 

 
Após a sua invasão ao território português a 7 de dezembro de 1975 

através de uma grande escala da intervenção militar, a Indonésia anexou o 

território no seu Estado da República Unitária sendo considerado como a sua 

Vigésima Sétima Província através da Lei n.o 7/1976, de 17 de julho. 

Por força dessa lei, o governo de Jacarta criou a Província de Timor-Leste 

(Propinsi Timor-Timur) que continuou a reconhecer a Divisão Administrativa 

Portuguesa com os seus 13 Distritos Administrativos (Figura 3) inseridas logo no 

artigo 2.o de tal lei que diz: “Membentuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur 

yang wilayahnya meliputi wilayah bekas koloni Portugis di Timor” (Cria a 

província de Timor-Leste que continuaria a seguir os antigos territórios da colonia 

portuguesa)9. 

 
 
 

Figura 3: Mapa de Timor como província ultramarina portuguesa 

 
 

Fonte: Namayan (2007) 
 

 

Durante os seus 24 anos da ocupação ao território, a Indonésia tinha uma 

administração central em Jacarta com o seu Presidente e seus Ministros. Criou 

o Governo Provincial de Timor, com o respetivo Governador, o Comandante 

Militar e o Chefe de Polícia. Manteve os 13 Concelhos do tempo de Portugal e 

                                                           
 
9 Lei n.o 7/1976, de 17 de julho, Que Anexou o Território de Timor-Português como vigésima 
sétima Província da República da Indonésia. Jornal da República da Indonésia, Jakarata. 

https://en.wikipedia.org/wiki/User:Namayan
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passou a designá-los por Distritos, atribuindo-lhes um Chefe Distrital, um 

Comandante Militar e um Chefe de Polícia. Respeitou a existência dos 62 

Subdistritos ou Postos Administrativos e, atribuindo-lhes as mesmas valências 

políticas e militares dos distritos. Reconheceu os 442 Sucos e também as Aldeias 

com os seus respetivos chefes eleitos direitamente pelo povo.  

Verifica-se assim, que os indonésios após a invasão e consequente 

anexação, não mexeram muitos nestas estruturas do Poder Local. Foram assim 

democratas segundo a expressão do Rodrigues que a governação portuguesa 

ou, pelo menos, quiseram passar essa postura política. O chefe distrital, que 

também representava o governo provincial, era eleito pelo Parlamento Distrital, 

por sua vez eleito pelo povo, de cinco em cinco anos (Rodrigues, 2014). 

As eleições para o Parlamento Distrital ocorriam em simultânea com as 

eleições legislativas nacionais. No nível provincial, era chefiado por um 

Governador da Província em paralelo com outros três órgãos provinciais (o 

Comandante Militar, o Chefe de Polícia e o Parlamento Provincial). O sistema da 

eleição faz-se em simultânea com os de níveis nacionais. 

No que se reporta sobre a responsabilidade, praticamente reconhece as 

dimensões verticais como também horizontais. No nível horizontal, o chefe 

distrital eleito pelo Parlamento Distrital representa os eleitorados, é designado 

também como “Administrador e Chefe do Governo Regional” Bupati Kepala 

Daerah Tingkat II”10, prestando a sua responsabilidade ao Parlamento Distrital. 

Enquanto Administrador, é o representante do Governo da Província, e para o 

tal, prestando as suas responsabilidades administrativas verticalmente. 

O mecanismo da nomeação do Governador de titular” Kepala Daerah 

Tingkat I, Propinsi”11, era o chefe provincial atribuídas com as três competências 

(politicas, cidadania e desenvolvimento) em conformidade com a legislação do 

governo central. Este é eleito pelo Parlamento Provincial e nomeado pelo 

Presidente da República de Jacarta. Embora o chefe distrital designado por 

                                                           
 
10Bupati Kepala Daerah Tingkat II é a designação da língua indonésia que se refere ao 
Administrador (Bupati) em compatibilidade com a sua legitimidade por ser eleito através da 
eleição democrática. (Kepala Daerah, equivalência ao Presidente da Câmara. O Tingkat II é a 
governação a nível distrital pelo que os níveis e escalões da governação local na Indonésia 
compreende níveis provinciais designadas por Tingkat I e aos níveis distritais são de níveis II. 
11Kepala Daerah Tingkat I, é equiparada ao título de Governador da Província. 
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“Bupati Kepala Daerah Tingkat II” é eleito pelo Parlamento Distrital nomeado e 

empossado pelo Governador em nome do Presidente da República.  

Neste contexto a sua governação local reconhecendo a existência das 

instituições verticais e supervisionados direitamente pelo governo central em 

coordenação com as autoridades de poder locais, quer no nível provincial como 

também ao nível distrital. Enquanto a existência das outras instituições locais 

reconhecidas como instituições horizontais autónomas que responsabilizam os 

seus atos perante as autoridades do governo local e por ele, estes foram 

supervisionados. 

Relativamente a questão da Divisão Administrativa naquela época, existe 

uma política de Regionalização do território com a noção de facilitar o controlo 

politico administrativo e desenvolvimento, reconhecendo ainda o sistema de 

buttom-up e top down planning. Criou três regiões designadamente como Pró-

Governador da Região I, II e III no território. A região I envolvem os quatro 

distritos da ponta leste (Lautém, Viqueque, Baucau e Manatuto com sede em 

Baucau). A Região II envolvem os cinco distritos centrais (Díli, Aileu, Manufahi, 

Ainaro e Ermera com sede em Ermera). Embora a região III envolvem os três 

distritos do ocidente (Liquiçá, Covalima e Bobonaro), juntamente com o distrito 

de enclave que é a Oécussi-Ambeno com sede em Oécussi. 
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1.4. Administração Transitória das Nações Unidas 
 
1.4.1 Do Acordo de Nova Iorque com as consequentes Missões no 
território  

 
À luz do artigo 1o do Acordo de 5 de Maio, os timorenses tem de ser 

considerados, tanto dentro como fora do território, para que possam aceitá-lo ou 

rejeitá-lo a proposta de autonomia especial, segundo o enquadramento 

constitucional como está previsto no acordo, por meio de uma consulta popular 

com base numa votação directa, secreta e universal.  

A UNAMET12 em cumprimento do seu mandato, conseguiu realizar os 

trabalhos de preparações da consulta popular segundo as modalidades 

prescritas no acordo. Começando por realizar recenseamentos eleitorais, 

campanha eleitoral e educação cívica, etc. A cerca de 200 centros de votação e 

700 mesas foram instalados em todo o território, e, foram recenseados 450 290 

eleitores com 437 200 em Timor-Leste e 13 090 nos centros no exterior segundo 

a Comissão de Acolhimento da Verdade e Reconciliação (CAVR) -Chega (Faria, 

2011). 

A data marcada para o referendo segundo o acordo era 8 de Agosto de 

1999 e adiado para 30 de Agosto por razões de segurança. Este adiamento foi 

justificado através da Carta do Secretário-geral S/1999/830, de 28 Julho 1999.  

Antes de decidir esta data, as Nações Unidas chegaram a pensar num 

adiamento mais prolongado da consulta — de modo a garantir que as condições 

de segurança estivessem reunidas, nomeadamente através da presença de uma 

força de manutenção da paz. No entanto, como tal aparentava ser apenas uma 

remota possibilidade, as Nações Unidas — com o acordo de Portugal, da 

Indonésia e da Resistência Timorense — decidiram realizar a consulta ainda 

durante o mês de Agosto. Após a data ter sido marcada, não havia 

verdadeiramente outra alternativa senão a realização da consulta (ONU, 1999d). 

Como tal, as Nações Unidas foram encarregues de organizar a consulta 

popular bem assim como de supervisionar a implementação dos seus 

resultados. Embora não se afigurando como tarefa fácil, a UNAMET conseguiu 

organizar a consulta popular num período de tempo recorde apenas de quatro 

                                                           
 
12 United Nations Mission In East Timor, estabelecida através da Resolução do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas n.◦ 1246/1999. 
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meses, e com um sucesso considerável do ponto de vista eleitoral, tendo os 

timorenses escolhido livremente o seu futuro a 30 de Agosto de 1999 e optado 

pela independência por uma maioria clara.  

O apuramento dos resultados da votação da consulta após a 

determinação pelo CEO (Chief Electoral Officer) e certificada pela CE (Comissão 

Eleitoral), revelou que dos 438 968 votos válidos, numa maioria esmagadora de 

344 580 tinha escolhido a independência, por enquanto apenas 94 388 optaram 

pela autonomia. Por 78,5% contra 21,5%, os timorenses expressaram o seu 

desejo de se tornarem independentes. Foi o que o Secretário-geral das Nações 

Unidas a 3 de Setembro de 1999 anunciou ao Conselho de Segurança e ao 

mundo (ONU, 1999a), e o que Ian Martin, Chefe da Missão da UNAMET, 

anunciou a Timor-Leste no dia 4 de Setembro de 1999, CAVR-Chega (Faria, 

2011). 

 

1.4.2 O Estabelecimento da Administração Transitória das Nações Unidas 
em Timor-Leste 
 

A Administração Transitória das Nações Unidas em Timor Leste, foi 

estabelecida através da Resolução do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas n.o 1272, de 25 de Outubro de 1999, ao fim de vinte e quatro anos de 

ocupação, a Indonésia autorizou, finalmente uma consulta popular ao povo de 

Timor-leste, Jacarta recusou-se a reconhecer aquilo que realmente era: um 

referendo – em Timor Leste (Gorjão, 2004). 

Como o embrião, a UNTAET era a extensão da presença das Nações 

Unidas e, era o sucessor da UNAMET, que era a missão das Nações Unidas em 

Timor Leste estabelecida pelo Conselho de Segurança através da Resolução n.◦ 

1246 /1999, de 11 de Julho, responsável pela organização e condução da 

consulta popular com base num sufrágio universal, secreto e directo (Martin, 

2001). 

A presença das missões das Nações Unidas e as suas extinções em 

Timor Leste é a administração internacional de caracteres multinacionais em que 

ultrapassam limites territoriais dentro dos auspícios, ou seja, no abrigo das 

resoluções supracitadas do Conselho de Segurança da ONU.  

Em conformidade com o acordo Tripartido de 5 de Maio de 1999, o 

chamado acordo de “Nova Iorque” entre Nações Unidas, Indonésia e Portugal, 
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(ONU, 1999d) pretendiam-se apurar o povo de Timor Leste aceitava um estatuto 

de autonomia especial dentro da Indonésia, ou se o rejeitava, o que conduziria 

a separação do território.  

O resultado da consulta popular de 30 de Agosto de 1999 deu uma clara 

vitória aos apoiantes da independência, com 78,5% dos timorenses votando 

contra a proposta de autonomia especial. Este resultado desencadeou, em 

retaliação, uma vaga de violência e destruição liderada por milícias timorenses 

pro-autonomia, inteiramente apoiadas pelas forças militares indonésias 

(Robinson, 2001). Daqui resultou uma enorme destruição de infra-estruturas, um 

rol de mortos na ordem de 1500 pessoas e cerca de 250 000 refugiados, a 

maioria dos quais foram forçados a fugir para Timor Ocidental. Após uma forte 

pressão internacional, a Indonésia cedeu ao inevitável.  

A 15 de Setembro de 1999, o Conselho de Segurança da Nações Unidas 

autorizou uma força multinacional, a INTERFET (ONU, 1999e) a tomar todas as 

medidas necessárias para restaurar a paz e a segurança em Timor Leste, 

proteger e auxiliar a UNAMET a realizar as suas tarefas e, dentro das suas 

capacidades, facilitar as operações de ajuda humanitária certamente em 

simultânea com as presenças das agências das organizações das Nações 

Unidas como: ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados), 

OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), IOM - 

(International Organization for Migration), WHO (World Health Organization), 

WFO (World Food Program), UNDP (United Nations Development Program) e 

outras agências das Organizações Governamentais e Não Governamentais 

Internacionais. 

E em grande medida devido ao substância empenho militar australiano, a 

INTERFET que compostos pelos 11.000 militares efectivos de 22 países, foi um 

sucesso militar. 

Foi neste contexto – a destruição maciça das infra-estruturas, mais de 

250 000 refugiados, elevado número de mortos e um vazio de poder político 

“vacum” – que a UNTAET iniciou as suas operações por todo o território de 

Timor-Leste, começando a estabelecer as bases da sua estrutura administrativa. 

Infelizmente, contudo, a operação começou mal. De facto, a «missão sofreu 

sempre de uma contradição inerente entre a sua estrutura e o seu mandato» 

(Shurke, 2001). 
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Apesar dos Acordos de Nova Iorque implicarem a um reconhecimento 

expresso por parte de Portugal e das Nações Unidas, e, da autoridade de facto 

da Indonésia em Timor-Leste, estes acordos não alteram o estatuto jurídico do 

território que permaneceu até 30 de Agosto de 1999, um território não-autónomo 

com direito à autodeterminação (G. Teles, 1999a). 

Para além do mais, mesmo após os timorenses terem exercido o seu 

direito à autodeterminação na consulta popular e terem escolhido a 

independência, até a implementação deste resultado, o território manteve e 

manterá a sua qualidade de território não-autónomo, agora como um direito 

irreversível à independência. 

Nos termos do acordo de Nova Iorque de 5 de Maio de 1999 e com a 

interpretação que lhes foi dada pelas partes, até a revogação do acto de 

anexação pelo Parlamento Indonésio — que se veio a verificar em finais de 

Outubro — a Indonésia continuaria a ser autoridade de facto. 

Subsequentemente, Portugal — autoridade de jure — e a Indonésia — 

autoridade de facto — transfeririam para as Nações Unidas a Administração do 

Território, e esta organização administraria o território até a sua independência  

(G. Teles, 1999a). 

Até a transferência da administração para as Nações Unidas e à retirada 

por completo das tropas e Administração Indonésia, Timor-Leste continuou a ser 

um território não-autónomo sob ocupação indonésia. Um território em relação ao 

qual tanto Portugal, a Potência Administrante, como a Indonésia, a Potência 

Ocupante, possuíam competências de administração partilhadas, embora 

nenhum destes dois Estados possuíssem poderes totais sobre o território, 

nomeadamente a Soberania. A Soberania pertence ao povo de Timor-Leste, 

encontrando-se em suspenso até à data da independência (G. Teles, 1999a, p. 

397). 

Em virtude do princípio da autodeterminação, também as Nações Unidas 

partilham algumas das competências em relação a Timor-Leste e administram 

então temporariamente o território até à sua independência. As competências 

que as Nações Unidas exercem em relação ao território são também apenas 

funcionais e instrumentais.  

As Nações Unidas não podem dispor do território. Embora exerçam 

prerrogativas de poder público (incluindo as funções legislativas, executivas e 
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judiciais), as Nações Unidas não gozam da soberania territorial. Timor-Leste 

permanecerá um território não-autonomo sob administração das Nações Unidas 

até ao dia da Independência, e, só nesse momento o seu estatuto jurídico se 

modificará, passando de um território não-autónomo para Estado independente.  

As Nações Unidas (UNTAET) terão apenas a administração do território 

(ONU, 1999b), tal como sucedeu nos casos do Irão Ocidental (UNTEA), Camboja 

(UNTAC), Eslovénia Oriental/Croácia (UNTAES) e mais recente no Kosovo 

(UNMIK), mantendo eventualmente Portugal a sua qualidade residual de 

potência administrante de jure (Gorjão, 2004). 

 

O Mandato da UNTAET 
 
 

De acordo com a Resolução do Conselho de Segurança n.◦ 1272 (ONU, 

1999f) a UNTAET tem a total responsabilidade da Administração de Timor-Leste 

e está mandatada para exercer toda a autoridade legislativa e executiva, 

incluindo a administração de justiça. Nesta resolução, o Conselho de Segurança 

decidiu que o mandato da UNTAET incluirá os seguintes pontos: 

a. Garantir a segurança e a manutenção da lei e ordem no território de 

Timor-Leste; 

b.  Estabelecer uma administração eficaz;  

c. Apoiar o desenvolvimento de serviços civis e sociais; 

d. Assegurar a coordenação e distribuição de assistência humanitária, 

reconstrução e desenvolvimento; 

e. Apoiar a aquisição de capacidade para o auto governação; e 

f. Apoiar o estabelecimento de condições para um desenvolvimento 

sustentável. 

 

A Estrutura e os Componentes Principais 
 

A resolução 1272 estipulou os objectivos principais e a estrutura da 

UNTAET onde se integram os seguintes componentes: 

1. Uma componente governativa e da administração pública, contando 

para o efeito com uma força de polícia internacional compostos por 

1.640 efectivos; 
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2. Uma componente de assistência humanitária e de reabilitação de 

emergência; 

3. Uma componente militar, com uma força até 8.950 efectivos; e  

4. Um componente de 200 observadores militares. 

Para além dos componentes previstos, a UNTAET também é autorizada 

a recrutar funcionários civis quer internacionais como também locais. Até 31 de 

Março de 2002, o total de todas as unidades das componentes da UNTAET são 

de 10.169 homens como se observa na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Composição dos componentes da UNTAET, 1999-2002 

NO. DISCRIÇÃO TOTAL 

1 Militares (UN Peacekeepings) 6.281 

2 Polícia civil (CivPol) 1.288 

3 Observadores Militares (MOs)  118 

4 Funcionários civis internacionais  737 

5 Funcionários civis locais 1.745 

 10.169 

Fonte: United Nations (2002a) 
 

 

A estrutura principal da UNTAET cujo sua composição é chefiado pelo 

Representante Especial do Secretário-geral (RESG) das Nações Unidas, e ao 

mesmo tempo assume o Administrador Transitório. No desempenho da sua 

função o RESG é coadjuvado por um adjunto de Representante Especial do 

Secretário Geral e mais um Conselheiro Especial para os assuntos de 

desenvolvimento e humanitário. Neste quadro, o RESG e Administrador 

Transitório supervisionará ainda as seguintes estruturas: 

- Um director da UNTAET estabelecido em Jacarta para a Indonésia;  

- Um Comandante e General das Forças Armadas; 

- Um Brigadeiro-General da Polícia civil internacional; e  

- Um Brigadeiro-General que chefia os observadores militares.  

A resolução 1272 também autorizou a UNTAET a adotar todas as medidas 

necessárias em cumprimento do respetivo mandato. Salientou-se ainda para os 

efeitos da sua implementação, a importância de cooperação entre Portugal e a 

Indonésia com a própria. Solicitando-se também a cooperação íntima e eficaz 

com as forças multinacionais no terreno sob a égide da resolução 1264/1999, de 
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15 de Setembro sobre a INTERFET, com vista à substituição da força militar pela 

componente militar da UNTAET como a força de manutenção da paz (UNPKF), 

após a sua coordenação e tendo em conta, a situação no terreno. No fim, 

condenou todos os tipos e actos de violência em Timor-Leste, apelou a todos os 

responsáveis por tais atos sejam levados à justiça (ONU, 1999f). 

 

Os Legados da UNTAET 
 

Durante seus dois anos e meio, a UNTAET realizou diversas actividades, 

incluindo a coordenação de distribuição da assistência humanitária; criação de 

uma base legal e de um sistema judicial; assistência para o retorno de mais de 

200 mil pessoas deslocadas de suas casas; a facilitação de duas eleições gerais: 

para a Assembleia Constituinte e a eleição para o Presidente da República; e 

fornecer a assistência à Assembleia Constituinte para a elaboração da 

Constituição. A UNTAET também fundou as Forças de Defesa e a Polícia 

Nacional, e manteve a segurança interna como também externa. Nos círculos 

internacionais, ela tem sido celebrada como a missão de maior sucesso na 

história das Nações Unidas (ONU, 2002b). 

A partir da entrevista de William Gary Gray, chefe dos assuntos políticos 

da UNMIT (United Nations Integrated Mission in East Timor), dada em 4 de 

janeiro de 2010, em Díli Timor-Leste (mencionada em Faria (2011, p. 114)), 

referentes às infraestruturas de Timor-Leste, indicam que 75% das infra-

estruturas do país foram destruídas, sob a retaliação provocadas pelas milícias 

e militares indonésias em 1999; deste modo, a missão UNTAET teve de começar 

do zero, iniciando nas recuperações e reabilitações dessas infra-estruturas, bem 

como instalar a administração transitória para a edificação de um auto governo 

nacional de Timor Leste. 

Em alguns casos concordamos que a UNTAET tenha obtido sucesso, 

promovendo os tais assuntos acima referidas e, estabelecendo as fundações 

para a Administração Pública e colocando em prática um Sistema Judicial e 

bases legais. 

Na parte da Administração Pública, a UNTAET fundou a Comissão dos 

Serviços Públicos com 11.000 funcionários e estabeleceu a Academia da 

Administração Pública (AAP) para a formação contínua aos serventes públicos. 
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Como parte do desenvolvimento político — o esforço em preparar os 

timorenses para um governo autónomo, a UNTAET lançou o processo de 

“timorização” em 2000, criando a ETTA (East Timor Transitional 

Administration)13, que era considerada o embrião do governo pós-UNTAET de 

Timor-Leste, que consistia de 7 ministros, todos indicados pelo Administrador 

Transitório (RESG-ONU), Sérgio Vieira de Mello e que a ele prestavam contas.  

Como dito, a UNTAET tinha poder absoluto quer legislativo, executivo e 

judicial, e essa centralização criou insatisfação entre as lideranças timorenses. 

Em resposta a isto, a UNTAET criou o Conselho Consultivo Nacional (CCN) e 

mais tarde expandiu-o para o Conselho Nacional (CN). Mas o CCN era apenas 

um órgão consultivo, sem poder decisória e era presidido pelo RESG, enquanto 

Xanana Gusmão actuava como vice-presidente. 

Na área de desenvolvimento e reconstrução, a UNTAET reabilitou mais 

de 40 edifícios públicos, 14 prédios de escolas pré-secundários e 65 escolas 

primárias para além de construção de 5 escolas novas. Estabelecimento de um 

centro de saúde nacional, 24 centros de saúde comunitária e 65 centros de 

saúde em volta de todo o país. 

Concluiu a reabilitação de estação central eléctrica de Díli com 18.000 

clientes registados que contribuem o pagamento da energia eléctrica, e mais 17 

estacões recuperadas fora de Díli, reparações dos portos e aeroporto de Díli, e 

administrou projectos de estradas e pontes que apoiam as actividades sociais e 

económicas da população.  

Na área de economia e finanças, a UNTAET facilitou o tratado do mar de 

Timor com a Austrália na exploração do petróleo e promoveu a recuperação da 

economia onde atingiu até 18% com a estimação de inflação por 3%. 

No sector de justiça a UNTAET fundou 4 Tribunais Distritais e um Tribunal 

de Recurso, uma Procuradoria Pública e recrutamento de 22 juízes timorenses 

integrando juízes internacionais como também procuradores. Administrou 15 

julgamentos por crimes graves cometidos em 1999 que eram crimes contra a 

humanidade com 101 perpetrados e alegados e, cooperou com o tribunal ad.hoc 

de Jacarta nos julgamentos por tais crimes cometidos em 1999. Criou a 

                                                           
 
13 Administração Transitória de Timor-Leste (ETTA) foi criada em 19 de outubro de 2001, através 
do Regulamento da UNTAET n° 28/2001. 
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Comissão de Reconciliação onde facilitou o diálogo e a reintegração 

comunitárias entre os timorenses. 

Contudo, não é possível afirmar que os resultados da experiência tenham 

sido inteiramente satisfatórios. Não obstante a enorme dimensão dos desafios e 

as limitações de orçamento, o processo de transição deveria ter apresentado 

melhores resultados. Assim a declaração da independência de Timor-Leste de 

20 de Maio de 2002 não significou que a UNTAET tenha realizado inteiramente 

os objectivos inicialmente estabelecidos pela Resolução n° 1272 do Conselho de 

Segurança (Faria, 2011, pp. 114–115). 
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2. O Poder Político de pós-Independência 
 
 

2.1. Introdução 
 

Para o tema da política da descentralização e poder local para Timor-

Leste nos períodos de pós-independência, face ao estudo e análise da 

implementação da Constituição da República de 2002, foi um fato de uma 

manifestação da materialização dos princípios de um Estado de Direito 

Democrático que este país proclama. Assim, neste capítulo como já referimos 

na introdução geral deste trabalho, são compostas pelos seguintes subcapítulos 

aos quais: O Legado das Nações Unidas; As Novas Iniciativas Políticas sobre a 

Descentralização Administrativa e Poder Local; A Legislação sobre a Divisão 

Administrativa e a Criação dos Municípios; A Criação das estruturas de Pré-

desconcentração Administrativa; A Legislação sobre a Criação da Região 

Administrativa Especial do enclave de Oecussi-Ambeno; A Legislação sobre os 

Órgaos do Poder Local e das suas Eleições Municipais: e, As Novas Estratégias 

Políticas.  

No que se diz respeita a implementação da Constituição da República, 

propriamente dita, assim invocamos neste percurso as seguintes referências 

questões de princípios, aos quais como argumenta Valle (2014), que, o princípio 

da descentralização administrativa de Timor-Leste encontra-se amplamente 

acolhido logo na Parte I, em sede de «Princípios Fundamentais» da Constituição 

como afirmando no artigo 5.º, n.º 1: o Estado respeita, na sua organização 

territorial, o princípio da descentralização da Administração Pública", cometendo 

à lei, no n.º 2, define as características dos diferentes escalões territoriais, bem 

como as competências administrativas dos respetivos órgãos.  

Porém, a remissão para a lei efetuada pelo artigo 5.º, n.º 2, e em 

consonância ao artigo 71.º, n.º 4, orienta que a organização político-

administrativa do território, é definida por lei. A própria Constituição adianta os 

traços essenciais dos moldes da descentralização territorial ao nível local, 

estabelecendo, no seu artigo 72.º, n.º 1, que regula: "o poder local é constituído 

por pessoas coletivas de território dotadas de órgãos representativos, com o 

objetivo de organizar a participação dos cidadãos na solução dos problemas 

próprios da sua comunidade e promover o desenvolvimento local, sem prejuízo 



72 

da participação do Estado", que o n.º 2 do mesmo artigo completa afirmando que 

"a organização, a competência, o funcionamento e a composição dos órgãos do 

poder local são definidos por lei" (Valle, 2014). 

Por outro lado, o artigo 137.º, n.º 2, integrado no Título VI da Constituição, 

dedicado à Administração Pública, ao estabelecer que "a Administração Pública 

é estruturada de modo a evitar a burocratização, aproximar os serviços das 

populações e assegurar a participação dos interessados na sua gestão efetiva" 

aponta, também, ainda que indiretamente, para a existência de um princípio de 

descentralização.  

A indispensabilidade do princípio da descentralização administrativa que 

destes preceitos se retira é confirmada, em termos de direção política e de 

garantia, pela inclusão da divisão territorial no elenco das matérias de reserva 

absoluta da competência legislativa do Parlamento Nacional, nos termos do 

artigo 95.º, n.º 2, alínea g), e pela consagração de um princípio de 

desconcentração e descentralização administrativa como limite material de 

revisão constitucional na alínea h) do artigo 156.º da Constituição da República 

(Valle, 2014). 

Cabe ao Parlamento Nacional em exclusividade competência legislativa, 

produzir políticas, concretizando assim o estipulado do n.º 2 do artigo 72.º as 

imperativas constitucionais, sendo esperados como atos do cumprimento da 

supremacia constitucional. Para o tal, neste capítulo veremos quais políticas 

adotadas pelo Estado em relação ao assunto, as suas barreiras ou obstáculos 

enfrentados com base de tais iniciativas optadas a partir do período de 2002 em 

limitando apenas nesta investigação até 2019. 
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2.2. O legado das Nações Unidas 

 
2.2.1 Antecedências  

 

Ao abordarmos sobre o legado das Nações Unidas em Timor-Leste, é 

necessário olharmos para as suas antecedências processuais desta última 

província ultramar de remota metropolitana, pelas quais com as circunstâncias 

causadas pela guerra fria, na época de pós-revolução de 25 de Abril, 

desencadeou-se então uma guerra civil entre os partidos políticos timorenses 

simultaneamente com a retirada das autoridades administrativas do governo 

português no território. Com esta situação de vazio, a Indonésia fez uma grande 

escala de intervenção militar (CAVR, 2005) culminando numa invasão a 7 de 

dezembro de 1975 ao território português situado em Timor (Faria, 2011). 

Uma guerra fechada dos timorenses, contra uma potência na vizinhança 

regional apoiados pelos países ocidentais, perdurou 24 anos, com um custo de 

mais de 250 mil habitantes timorenses tombados sob o regime da ditadura de 

Suharto. 

Com uma resistência sangrenta por parte do povo de Timor-Leste, ao 

abrigo do seu direito de autodeterminação, deu resultados. Ao fim dos vinte e 

quatro anos de anexação do território pela Indonésia a situação criada obrigou a 

intervenção de Portugal perante as Nações Unidas. Esta intervenção foi longa, 

desde o dia da invasão, quer a nível de Assembleia Geral como também ao 

Conselho de Segurança com a aprovação de oito resoluções consecutivas, 

desde 1975 a 1982, que condenam fortemente o ato da intervenção militar 

Indonésia, exigindo uma retirada estratégica das forças militares no território 

(Faria, 2011, pp. 34–35). 

Face ao que fazer, a Indonésia nunca cumpriu as tais resoluções citadas, 

implicando a corte das relações diplomáticas entre os dois países. Esta situação 

levou a ONU a agendar a questão de Timor-Leste, especificamente as questões 

internacionais em disputas entre ambos países, repudiando um processo da 

descolonização e autodeterminação na ordem da Resolução da Assembleia 

Geral das Nações Unidas n.◦ 1514/1960 (XV) de 14 de Dezembro, sobre os 

territórios e colónias não autónomos em defesa dos direitos do povo de Timor-

Leste (ONU, 1960). 
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Na luz do direito internacional, a ONU continuava a considerar Portugal 

como potência administrante para Timor-Leste e, a presença da Indonésia 

como uma potência de ocupação de facto no território da jurisdição portuguesa 

(G. Teles, 1999a, p. 397). 

Com tantas rondas de negociações vias diplomáticas entre ambos países, 

por outro lado existe de fato reivindicações pelos timorenses, considerando 

realmente que os seus direitos estão em graves violações e, por tal, resultava 

uma fortíssima resistência contra esta dominação estrangeira organizado pelo 

único partido político, a FRETILIN14. Este partido antes destas rondas apoderou-

se de todos os armamentos militares do exército colonial português no território, 

resultante da guerra civil entre a própria FRETILIN com a UDT15 e apelou uma 

resistência armada popular pela libertação, em defesa dos direitos humanos, da 

justiça, direitos civis, políticos e económicos aptos para uma soberania nacional.  

Como refere Galvão Teles (1999a) a FRETILIN proclamou 

unilateralmente a Independência da República Democrática de Timor-Leste em 

28 de novembro de 1975. Esta proclamação não foi reconhecida tanto Portugal, 

como potência colonizadora, mas também por parte da Organização das Nações 

Unidas. A partir de 1983 para diante, a questão de Timor-Leste viu-se como uma 

das questões congeladas na agenda da ONU e, a resistência nacional dos 

timorenses pode ter em conta uma guerra derrotada do ponto de vista militar e 

diplomática.  

Graças à divulgação global do massacre de Santa Cruz de Díli em 1991 

e da crise da economia na região dos países asiáticos nos anos de 1997/1998, 

situação ao qual arrastando a própria Indonésia, implicando então o caos e os 

declínios do seu próprio povo, exigindo a queda de Suharto do poder, e, 

finalmente a questão de Timor-Leste voltou a ganhar a cartada da diplomacia 

portuguesa, e chegou então o Acordo Trilateral (entre Portugal, Indonésia e 

Nações Unidas) para a realização de uma Consulta Popular ao povo de Timor-

Leste (ONU, 1999c). Assim, o Conselho de Segurança das Nações Unidas 

                                                           
 
14 FRETILIN (Frente Revolucionário do Timor-Leste Independente), um partido político criado 
pelos nacionalistas timorenses sob o Governo do MFA na luz do Conselho da Revolução que 
reclama uma independência imediata. 
15 UDT (União Democrática Timorense) 1.o Partido Político criado no território que pediu uma 
independência através de uma transição gradual na sombra do governo de Lisboa. 
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estabeleceu a primeira missão da ONU para Timor-Leste designadamente por 

UNAMET com o içar pela 1ª vez a bandeira das Nações Unidas no território 

(ONU, 1999c). 

A UNAMET era mandatada para organizar o referendo ao povo de Timor-

Leste. Este referendo foi realizado a 30 de agosto de 1999 com uma clara vitória 

declarada para os timorenses que se tornassem independentes. Na sequência 

deste resultado, posteriormente em processo, o Conselho de Segurança 

estabeleceu a INTERFET (ONU, 1999e) com o objetivo de garantir a missão da 

ONU, bem como a restauração da Paz e segurança no território pós-referendo, 

numa situação de retaliação e de insegurança causadas pelas forças 

paramilitares (melícias-armadas) apoiadas totalmente pelos militares indonésios.  

 

2.2.2 Os principais desempenhos da UNTAET legados à Timor-Leste 
 

Segundo o mandato da Resolução do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas n.o 1272/1999, a Administração Transitória das Nações Unidas 

em Timor-Leste (UNTAET) detém poderes quase absolutos quer nas áreas da 

Legislação, da Executiva e também da Justiça (ONU, 1999f). 

Os resultados obtidos devem ser considerados como uma das grandes 

vantagens para os timorenses; estes resultados são fruto de uma luta de 

libertação nacional travada com muito sofrimento ao longo dos 24 anos (Faria, 

2011). 

Nesta ótica, podemos afirmar que a Resolução do Conselho de 

Segurança da ONU n.º 1272/1999 permitiu alterar o estatuto político do território, 

desde a dominação exercida pela Indonésia até ao reconhecimento do direito 

inalienável do povo de Timor-Leste, como um país independente e soberano no 

seio da comunidade internacional. 

Este ato foi percecionado como a manifestação de um gesto histórico pela 

comunidade internacional culminando no reconhecimento da formação do 

Estado Independente de Timor-Leste. Simultaneamente, é interessante 

sublinhar a ampla resposta internacional que se manifesta em duas fases. A 

primeira é denominada a fase de emergência (restauração da paz e segurança, 

proteção dos direitos humanos, assistência humanitária, repatriamento e os 

apoios aos refugiados). A segunda fase corresponde ao desenvolvimento (para 
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os sectores: político e governação, administração pública, reabilitação das 

infraestruturas, desenvolvimento social e económico, defesa, segurança e 

justiça).  

Contudo a restauração da paz e segurança, ajudas humanitárias, 

reconciliação para a unidade nacional, desenvolvimento político interna e 

externa, edificação das instituições democráticas e judiciais, criação de uma 

administração pública e o funcionalismo público, o estabelecimento das 

infraestruturas sociais económicas básicas para um desenvolvimento 

sustentável, foram bem-sucedidas naquele período de transição (Faria, 2011, 

pp. 139–140). 

Com o seu carácter transitório, a UNTAET no limite do seu mandato de 

apenas por 2,5 anos da sua administração, legou ao Estado Soberano de Timor-

Leste os quatro órgãos de Soberania, resultado de duas eleições gerais. 

 A primeira era a eleição de uma Assembleia Constituinte mandatada para 

a elaboração da Constituição da República, e a segunda era eleição do 

Presidente da República. Estabeleceu também os órgãos judiciais, tais como os 

quatros Tribunais da 1.a Instância e um Tribunal de Recurso que funciona 

simultaneamente também como Supremo Tribunal de Justiça (STJ) até a 

presente, devidamente por carências de recursos magistrados judiciais, e, esta 

situação podendo-nos justificar no artigo 163.o da CRDTL sobre o recrutamento 

e apoios de juízes internacionais advindos dos países de língua oficial 

portuguesa.  

A UNTAET também criou o Ministério Público com os seus respetivos 

quadros legais. Criou o Segundo Governo Transitório designadamente por 

ETTA16 de acordo com a moda Timorização de poder, criou a Polícia Nacional 

de Timor-Leste (PNTL) e a Força da Defesa de Timor-Leste (FDTL) e o 

Funcionalismo Público designadamente por CISPE (Civil Service of Public 

Employeement) (Faria, 2011). 

Relativamente à divisão administrativa adotada, a UNTAET administra 

transitoriamente o território sem alterar nenhuma das divisões administrativas 

anteriormente existentes nos períodos de ocupação estrangeira (Indonésia). 

                                                           
 
16 ETTA (East Timor Transitional Administration), estabelecida através do Regulamento da 
UNTAET n.◦ 7/2001. 
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Os legados na área legislativa 
 

Obviamente na área de Legislação, a UNTAET conseguiu emitir cerca de 

78 regulamentos e 64 notificações no período de 1999 a 2002. Em 1999, adotou 

4 regulamentos, em 2000 com 36 regulamentos, no ano de 2001 criou 31 

regulamentos e por último em 2002, emitiu mais 7 regulamentos antes da 

transferência de poder ao Estado soberano de Timor-Leste. 

Os tais regulamentos, segundo a fonte do Departamento de Informações 

Publicas das Nações Unidas (2002a) são discriminados no anexo 1. 

 

Os legados na área Executiva ou a Governação 
 

Timor-Leste saiu de uma imensa devastação após o referendo de 1999 

para o estabelecimento de uma administração e a reabilitação das 

infraestruturas básicas, pelas quais com isso, poderia apoiar as atividades 

sociais e económicas, para além de lidar ainda com algumas fragilidades das 

questões de segurança e da estabilidade.  

Nesta abordagem, considera-se pertinente verificar quais são os 

desempenhos da UNTAET em relação com o desenvolvimento dos trabalhos 

alcançados no final do mandato em torno para a independência total do território. 

Nas secções seguintes são explanados os principais legados: o 

Desenvolvimento no sector Político; da Administração Pública; do 

Estabelecimento de um Ambiente Seguro e Estável; e, de um Desenvolvimento 

Económico e Social Sustentável desejado. 

As seguintes secções explicam esta herança de como as Nações Unidas 

atuam na forma não só de manutenção de Paz e de Direitos do Homem, mas já 

mais de novas formas de Construção do Estado no século XXI. 

 

A- Desenvolvimento no aspeto Político 
 
 

a)  Eleição da Assembleia Constituinte 

Para os efeitos de uma eleição geral com objetivo de eleger deputados 

para a constituição de uma Assembleia Constituinte, importa-nos sublinhar aqui 

que foram registados 17 partidos políticos na Comissão Eleitoral Independente 

(CEI). Todos estes contestantes concorreram na eleição geral de 30 de agosto 
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de 2001. A eleição decorreu com normalidade, tendo sido a FRETILIN o partido 

vencedor, com o resultado expressivo era de 57,4% num universo de 363,501 

votantes válidos.  

A Tabela 4 demonstra a detalhada composição das forças políticas em 

advertências e os seus resultados nesta primeira eleição. 
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Tabela 4: Resultado da eleição geral sobre o estabelecimento da Assembleia 
Constituinte, agosto de 2001 

 
 

 

 

Fonte: Comissão Eleitoral Independente da UNTAET (2001) 
 

 

b) Adoção da Constituição da República 

 

No dia 22 de março de 2002, através de uma sessão solene, os 88 

deputados da Assembleia Constituinte, assinaram o texto da Constituição da 

República Democrática de Timor-Leste, depois de um longo processo de 

elaboração que durou 6 meses. A cerimónia foi realizada perante os membros 

do II Governo Transitório, a Sociedade Civil, Líderes Religiosos, os dois 

candidatos para a Presidência da República, Xanana Gusmão e Francisco 

Xavier do Amaral, como também o RESG, Sérgio Viera de Mello. A Constituição 

entrou em vigor no dia 20 de maio de 2002, após a Restauração da 

Independência (ONU, 2002b). 

 

 

 

Nos Partidos políticos Votos (%) 

1 Frente Revolucionário do Timor Leste 
Independente (FRETILIN) 

208 531 
57,4 

2 Partido Democrático (PD)   31 680    8,7 
3 Partido Social Democrata (PSD)  29 726    8,2 
4 Associação Social Democrata Timorense 

(ASDT) 
 28 495    7,8 

5 União Democrática Timorense (UDT)    8 581     2,4 
6 Partido Nacionalista Timorense (PNT)    8 035     2,2 
7 Klibur Oan Timor Assuwa’in (KOTA)    7 735     2,1 
8 Partido do Povo de Timor (PPT)    7 322     2,0 
9 Partido Socialista de Timor (PST)    6 483    1,8 
10 Partido Democrata Cristão (PDC)    7 181    2,0 
11 Partido Liberal (PL)    4 013    1,1 
12 União Democrata Cristão (UDC)    2 413     0,7 
13 Associação Popular Democrática de Timor 

(APODETI Pro.Ref.) 
   2 181     0,6 

14 Partido Trabalhista timorense (PTT)    2 026     0,6 
15 Partido República Nacional de Timor Leste 

(PARENTIL) 
   1 970     0,5 

16 Partido Democrático Maubere (PDM)    1 788     0,5 
17 Cinco candidatos independentes nacionais     5 341     1,5 

Total 363 501 100,0 
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c) Primeira eleição Presidencial 

A primeira eleição presidencial de Timor-Leste realizada no dia 14 de abril 

de 2002, com o apoio de 6.000 funcionários da Comissão Eleitoral Independente 

(CEI), compostos por agentes internacionais e locais. Foram dois candidatos a 

esta eleição presidencial, os senhores Francisco Xavier do Amaral e Xanana 

Gusmão, vindos dos nove partidos políticos proponentes.  

O partido maioritário na legislatura era a FRETILIN que não apresentou 

nenhum candidato nem apoiou nenhum destes dois candidatos, pelo que apelou 

aos seus simpatizantes a votar de acordo com as suas próprias consciências.  

A campanha política eleitoral decorreu durante um mês. Depois da 

votação, o resultado foi anunciado no dia 17 de abril, elegendo Xanana Gusmão 

eleito o primeiro Presidente da República Democrática de Timor-Leste, e a sua 

tomada de posse decorreu do dia 20 de maio de 2002 perante os 88 deputados 

e o mundo internacional, com o reconhecimento internacional da independência 

restaurada através da proclamação unilateral pelo partido FRETILIN, em 28 de 

novembro de 1975 (ONU, 2002b). 

 

d) Atividades do Conselho de Ministros 

Durante o período transitório, o Conselho de Ministros da Administração 

Transitória de Timor-Leste, continuaram a desempenhar as suas funções diárias 

com as orientações do Administrador Transitório. Os ministros desempenharam 

as suas atividades relacionadas com imensos problemas, nesta fase inicial tão 

crucial e decisória, nomeadamente as atividades inerentes as: fazer o novo 

recrutamento dos funcionários públicos, as questões de saúde, a reabilitação 

das escolas públicas, o fornecimento da energia da eletricidade, o abastecimento 

de água potável, a reflorestação, as questões do meio ambiente, entre outras 

atividades. Os ministros tentaram contemplar a todos os níveis da administração 

nos distritos abrangendo todo o território, alinhando intensivamente com as 

preocupações da população (ONU, 2002b). 

Para além das atividades acima mencionadas, o Conselho de Ministros 

considerou que Timor-Leste deveria ser membro das Nações Unidas, integrar no 

Grupo do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), impondo-se 

encetar com os procedimentos necessários em concretizar os tais projetos 

decorridos em fevereiro de 2002.  
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Para além disso, o CM também tomou medidas pertinentes a respeito da 

revisão e tradução de todos os regulamentos da UNTAET em conformidade com 

a língua oficial de Timor-Leste, nomeadamente o Português e o Tétum e, 

lançando um projeto de desenvolvimento do Tétum como língua nacional. 

Efetuaram ainda as revisões sobre os regulamentos e diretrizes da UNTAET, 

com adaptação à Constituição da República Democrática de Timor-Leste, pós-

independência (ONU, 2002b). 

 

e) Administração Pública para um Timor-Leste Independente 

1) O Funcionalismo Público 

 

Desenvolver um serviço público para Timor-Leste foi um dos aspetos mais 

difíceis do mandato da UNTAET. Nota-se que todos os arquivos públicos foram 

destruídos ou removidos para a Indonésia, e muitos dos funcionários 

profissionais foram também demitidos após a consulta popular de 30 de agosto 

de 1999. O desenvolvimento de uma administração pública efetiva e profissional 

foi um dos maiores desafios nos anos a seguir depois da restauração da 

independência. 

O recrutamento, os cursos e as formações, transcenderam-se 

amplamente dentro das medidas de antecipar as situações desesperadas tendo 

em consideração o facto de ter de iniciar do zero. Importa sublinhar que cerca 

de 11.000 funcionários públicos foram recrutados dos 15 mil postos previstos, 

neste caso incluindo também as vagas para os serviços de Policiamento e da 

Força da Defesa. Apesar desses números, sublinha-se que menos de 50% das 

posições principais para os níveis de gestão ainda não foram preenchidos.  

Este é o obstáculo que o CISPEC (Civil Service and Public Employment 

Comission) 17 da UNTAET enfrentou, e pelo facto de terem sido recrutados 

funcionários com baixas competências profissionais, não estando portando 

contemplados os mais altos cargos para a administração pública. 

Neste contexto, a UNTAET e o PNUD (Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento) procederam à identificação dos candidatos mais 

                                                           
 
17 Civil Service and Public Employment (CISPEC) estabelecida através do Regulamento da 
UNTAET n.º 3/2000. 
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adequados, possuidores da mais alta qualidade profissional e, com vista a 

trabalhar no governo. Procederam ainda ao desenho de uma estratégia de 

capacitação dos recursos humanos disponível através da oferta dos cursos de 

formação e da monitorização (PNUD, 2002). 

Um programa compreensivo de 10 anos para a governação e 

desenvolvimento do sector público foi preparado pela Agência de Planeamento 

Nacional da UNTAET e o PNUD. Foi ainda apresentado na conferência dos 

doadores em Camberra no mês de junho de 2001, onde os doadores 

manifestaram os seus compromissos em apoiarem esses serviços até mais de 

80% nos projetos de capacitação pessoal, considerando esta situação como 

sendo uma área mais crítica para o sucesso e ao apoiar a efetividade do 

funcionamento da máquina administrativa do novo Estado de Timor-Leste. 

No nível local, os funcionários públicos nacionais começaram por assumir 

as suas responsabilidades no que se reporta à tomada das decisões das suas 

tarefas rotinas nas administrações nos respetivos distritos, paralelamente com a 

transferência ou a retirada dos agentes internacionais das Nações Unidas a partir 

do período de 2001, deixando uma assistência de uma gestão ativa para a 

capacitação através de assessorias intersectoriais, para as áreas de 

planeamento e de coordenação de serviços. 

Sendo assim, os administradores distritais continuariam a requerer as 

suas formações da tutela do Ministério de Administração Estatal, optando pelas 

novas formas através da delegação de competências para a tomada das 

decisões nos níveis locais no seio da comunidade, no que se refere a lidar com 

às questões de alocação dos recursos e das mediações sobre as disputas de 

terras e propriedades, entre outras decisões.  
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2) Administração Transitória de Timor Leste (ETTA) 

 

A ETTA foi fundada sob o princípio de que a função pública deveria ser 

eficiente e eficaz, com um número de funcionários muito menor do que a sua 

predecessora, sob o regime da Indonésia.  

Dados os recursos orçamentais limitados e o desemprego extensivo, 

houve inicialmente enormes pressões para se estabelecerem os salários da 

função pública em níveis baixos e em iniciar uma estrutura salarial simples e 

gradual, somente com sete escalões. O pessoal civil permanente da ETTA em 

julho de 2000 integrava acerca de 1.579 funcionários, e aumentaram até acerca 

de 9.600 em novembro de 2001, — menos do que o número orçamentado em 

junho de 2001 e muito abaixo dos 28.000 funcionários públicos em exercício 

durante o regime indonésio. 

 O emprego na função pública em Timor Leste definidos por níveis, entre 

2000 – 2001, é como se discrimina na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Emprego na Função Pública da ETTA por Nível (2000-2001) 

 
 

 

Qualificação 
mínima 

  

Julho 
2000 

 

Fevereiro 
2001 

 

Junho  
2001 

(orçamentado) 

 

Novembro 
2001 

(efetivo) 

Nível 1 
(Expediente geral) 

Ensino 
primário 

664 1.166 1.664 1.402 

Nível 2 
(Técnico básico) 

Ensino Pré-
Secundário 

1.358 1.353 765 562 

Nível 3 
(Técnico intermediário) 

Secundário 452 3.362 4.986 4.815 

Nível 4 
(Técnico superior) 

3 anos Psc. 1.046 1.936 2.299 2.413 

Nível 5 
(Profissional) 

5 anos Psc. 29 176 603 278 

Nível 6 
(Profissional superior) 

7 anos Psc. 21 56 201 107 

Nível 7 
(Gestor) 

Específico de 
Função 

16 28 36 28 

Total Função Pública  3.586 8.347 10.554 - 

Pelas quais 
permanentes 
 

 
1.579 6.422 10.554 9.605 

Forças armadas  
- 650 600 - 

Total emprego do 
Governo 

 
- 8.997 11.154 - 

 
Fonte: Banco Mundial (2001) 
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Embora o recrutamento, em termo agregado, esteja sensivelmente bem 

encaminhado, dois problemas importantes tornaram-se evidentes: 

 A persistência de uma escassez significativa nos escalões mais 

elevados, principalmente aos níveis 5 e 6; 

 Para além de professores e enfermeiros, o pessoal dos níveis médio 

para níveis mais elevados, tem geralmente sido recrutados em 

qualificações e experiências inferiores ao originalmente previsto. A 

UNTAET avaliou os problemas sobre as estruturas de pagamentos e 

escalões com as seguintes recomendações: 

 A descompressão de salários com o aumento dos salários do pessoal 

dos níveis mais elevados (níveis 5 a 7); 

 A substituição de uma renumeração única para cada nível por uma 

escala salarial mais convencional de escalões múltiplos; e 

 O mapeamento do pessoal aos níveis salariais descomprimidos para 

escalões salariais apropriados. 

As recomendações foram consideradas com a realização do trabalho 

relacionado com a conceção e implementação de uma base de dados e de um 

sistema de aprovação e controlo ligado ao processo orçamental e ao sistema da 

folha salarial. Até a saída da UNTAET de maio de 2002, a situação da Função 

Pública de Timor Leste sofreu uma alteração numérica de 11.154 a 11.214 

funcionários públicos como está referida na tabela seguinte. 

 

Tabela 6: Números de funcionários públicos da ETTA por níveis e sexos, 2002 

Nível Sexo Percentagem 
Masculino Feminino Total 

Nível 1 515 58 573 5,11 
Nível 2 722 145 867 7,73 
Nível 3 4.248 1.887 6.135 54,71 
Nível 4 2.372 598 2.970 26,48 
Nível 5 437 69 506 4,51 
Nível 6 139 16 155 1,38 
Nível 7 8 - 8 0,07 
Total 8.441 2.773 11.214 100,00 

 

Fonte: Direção da Função Pública da RDTL (2002) 
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B- Transferência do Poder a Timor Leste 
 

Muitas preparações foram levadas a cabo para o dia da independência, 

20 de maio de 2002. A cerimónia oficial começou na meia-noite às 00h00 no dia 

19 de maio no recinto de lagoa de Taci-Tolu em Díli, começando com o discurso 

do Secretário-geral das Nações Unidas e, ao desfraldar da bandeira de Timor-

Leste e o arrear da bandeira das Nações Unidas, simultaneamente com a 

tomada de posse do primeiro Presidente da República de Timor-Leste eleito, 

José Alexandre Gusmão alias “Kay Rala Xanana Gusmão”, perante os 

deputados da 1.a Legislatura após de Transferência de Poder.  

A partir deste momento, confirma-se que o Poder de Administração 

Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste é transitado automaticamente 

para as autoridades eleitas de Timor-Leste, como um Estado Independente e 

Democrático com pleno reconhecimento da comunidade internacional. 

Em suma, este ato demonstrou o sucesso desta Administração Transitória 

das Nações Unidas através do seu empenhamento na construção de um 

autogoverno e do poder político de um Estado soberano no século XXI (Faria, 

2011).  
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2.3. As novas iniciativas políticas sobre a Descentralização 
Administrativa e Poder Local 

 
 
2.3.1 Enquadramento Jurídicos e Políticos 
 
 

Enquadramento Jurídico 
 

A Constituição da República Democrática de Timor-Leste regula no artigo 

5.º, n.º 1, determina que a Administração Pública observe o Princípio da 

Descentralização Administrativa quanto a sua organização territorial. Enquanto 

o artigo 72.o prevê que a existência do Poder Local constituído por pessoas 

coletivas de direito público, de população e território, dotadas de órgãos 

representativos próprios e aptas a prosseguir os interesses próprios das 

populações locais. Simultaneamente a estes preconceitos, o artigo 156.o da 

Constituição prevê ainda sobre a Revisão Constitucional da RDTL que, não se 

pode excluir o princípio da Descentralização Administrativa segundo o que se 

estipula no n.º 1, da alínea h).  

Em suma, estes preceitos constitucionais consagram os princípios 

fundamentais sobre a Desconcentração e da Descentralização Administrativa do 

Território Nacional de Timor-Leste (CRDTL, 2002). 

 

Enquadramento Político 
 

Em 2011, o IV Governo Constitucional apresentou um Plano Estratégico 

de Desenvolvimento Nacional designadamente por PEDN de 2011-2030. Este 

plano foi aprovado pelo Parlamento Nacional e, sendo considerado como um 

Plano Mestre para o Desenvolvimento Nacional de Timor-Leste. O PEDN 

enquadra-se logo no seu Capítulo IV a Política da Descentralização, ao qual se 

visa adjudicar também no desenvolvimento do sector privado em áreas rurais.  

Optando que a descentralização se pretende promover as instituições de 

um Estado forte, legítimo e estável em todo o País, criar oportunidades para a 

participação democrática, por parte de todos os cidadãos e estabelecer uma 

prestação de serviços públicos mais efetivos, eficientes e equitativos para apoiar 

o desenvolvimento social e económico da Nação (PEDN, 2011). 
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Este plano estratégico introduz um novo nível de Governo Municipal, e a 

sua forma de como atingir estes objetivos. As jurisdições administrativas 

existentes, a nível de subdistrito ou postos administrativos e de distritos ou 

municípios, serão fundidos de modo a formar novas unidades administrativas, 

consolidadas e eficientes com assembleias representativas no atual nível de 

distrito ou município. Estas unidades serão mais bem posicionadas, para prestar 

serviços apropriados aos cidadãos locais e terão capacidade suficiente para 

desempenhar as suas funções.  

Todavia, este plano estratégico irá requerer tempo para implementar visto 

ter de levar em conta a necessidade de desenvolver e construir a capacidade 

administrativa para introduzir sistemas, processos e procedimentos, em termos 

de gestão pública e governação democrática local.  

Será também fundamental desenvolver recursos humanos que 

assegurem efetivamente as funções inerentes a área do tesouro e finanças, bem 

como, desenvolvam, planeiem e monitorizem a condução de programas e de 

serviços a este nível de governo (PEDN, 2011). O PEDN de 2011-2030, prevê a 

introdução de um nível de Governação Municipal e estabelece para as políticas 

de Desconcentração Administrativa com os seus quatro ciclos de objetivos 

fundamentais como se demostra na figura seguinte. 

 

Figura 4: Quatro objetivos do PEDN de 2011-2030 

 

Fonte: Plano Estratégico do Desenvolvimento Nacional 2011-2030 
 

 

PEDN

2011-2030

Uma prestação 
mais efectiva de 
serviços públicos

O aumento da 
participação 

cívica

A promoção das 
instituições de um 

Estado forte

Desenvolvimento 
do sector privado 
nas áreas rurais



88 

2.3.2 Panoramas do Processo da Política da Descentralização 
Administrativa  
 
 

3.2.1 Sequência de Estado de Direito Democrático 
 

O processo da criação dos municípios para Timor-Leste é de 

fundamental reconhecimento da própria existência da Constituição da 

República, matéria ao qual que proclama Timor-Leste como um Estado de 

Direito Democrático, e que por tal, exigem todos os atos relacionados com o 

poder político têm de estar subjacente à Constituição e às demais leis.  

Para esta disposição, presta-nos invocar as inspirações da evolução 

destes processos após a existência desta República como um novo Estado que 

surgiu no século XXI. Neste contexto sistematiza-se as etapas do panorama 

evoluído, e que são estruturadas com as seguintes seções. 

 

3.2.2 Os primeiros passos da política da descentralização  
 
 

Antes da aprovação do PEDN de 2011-2030 em 2011, reporta-se que o 

processo de descentralização territorial se iniciou já em 2003, com a criação de 

um Grupo de Trabalho Técnico Interministerial (GTTIM), sob a tutela do 

Ministério da Administração Estatal logo no I GC da República Democrática de 

Timor-Leste, com o intuito de preparar um projeto da Política Nacional de 

Descentralização. Quase simultaneamente, a seguir em 2004, foi criado um 

Programa de Desenvolvimento Local, um projeto piloto com o objetivo de testar 

diferentes modelos de descentralização e gerar ensinamentos práticos para um 

sistema de governo local efetivo e transparente, que respondesse as 

necessidades das populações (Valle, 2014). 

No âmbito deste projeto foram criadas Assembleias Locais, compostas na 

sua maioria por funcionários do Governo e membros dos Conselhos de Sucos, 

que receberam a formação apropriada, e foi disponibilizado a essas Assembleias 

Locais um Fundo para o Desenvolvimento Local, com vista a preparação dos 

membros das assembleias no respeitante à afetação dos montantes disponíveis 

de acordo com as necessidades locais por elas identificadas e em linha com o 

Plano de Desenvolvimento Local estabelecido. O Programa, que começou por 

incluir em 2005 4 distritos, foi estendido em 2008 a mais 4, e passou a abranger, 
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desde 2010, todos os 13 distritos de Timor-Leste, com base na Resolução do 

Governo n.◦ 6/2006 (Valle, 2014, pp. 2–3). 

 
3.2.3 A Política que Institui a Descentralização e o Governo Local  

 
 

Dos resultados do labor do Grupo de Trabalho Técnico Interministerial 

nasceu a «Política que Institui a Descentralização e o Governo Local em Timor-

Leste», aprovada pela Resolução do Governo n.º 6/2006, de 11 de outubro, já 

no decurso do exercício de funções do II Governo Constitucional de Timor-Leste.  

O seu objetivo geral era "estabelecer municipalidades fortes, 

democráticas e eficientes, com suficientes recursos humanos e capacidade fiscal 

para poderem ter um envolvimento ativo e contribuir para a realização dos 

objetivos de desenvolvimento do Governo de Timor-Leste" (RDTL, 2006, p. 

1510). Esta política propugnava um único estrato municipal do governo local, 

cujo nível, dimensão e população se situariam entre o dos existentes Distritos e 

dos Subdistritos, devendo assegurar:  

a) A preservação da homogeneidade e identidade cultural local;  

b) Um equilíbrio do potencial e recursos para o desenvolvimento, 

combinando as áreas mais ricas e mais pobres, se possível;  

c) A existência de um centro administrativo, permitindo um acesso 

razoável por parte de todos os sucos da municipalidade;  

d)  Um nível mínimo de população;  

e) Um número mínimo de sucos constituintes.  

 

Os municípios, a instituir faseadamente, seriam ordenados segundo 3 

critérios, como se observa na seguinte figura. 

 

Figura 5: Três critérios da institucionalização faseadas 

 

Fonte: Resolução do Governo n.◦ 6/2006 
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A Política previa como órgãos para o Município a Assembleia Municipal e 

a Câmara Municipal. A Assembleia Municipal, numa 1.ª fase eleita indiretamente 

através dos Conselhos de Suco, possuiria poderes orçamentais, regulamentares 

e de supervisão. A Câmara Municipal teria um Chefe Executivo à frente de um 

pequeno conjunto de funcionários responsáveis pela gestão das funções 

municipais essenciais e básicas, e teria também Departamentos Sectoriais, sob 

supervisão simultaneamente do Governo e da Assembleia Municipal.  

Previa ainda um órgão unipessoal, alternadamente designado por 

Presidente do Município e por Presidente da Câmara, que presidia à Assembleia 

Municipal e a quem o Chefe Executivo reportaria. Numa 1.ª fase, este seria 

nomeado pelo Governo, posteriormente seria eleito diretamente. Por fim, 

previam-se ainda Comissões Municipais Permanentes "com poderes para 

supervisionar os principais planeamentos, desenvolvimentos, finanças e funções 

relativas à oferta de serviços" (RDTL, 2006). 

O papel reservado à tutela governamental era de âmbito amplo e de grau 

intenso. Caberia, por exemplo, ao Ministério da Administração Estatal "iniciar 

processos judiciais e/ou administrativos se as Municipalidades não cumprirem 

ou contrariarem a política nacional". Tratava-se de um modelo de organização 

administrativa complexo e algo confuso, com sobreposição de funções entre os 

diversos órgãos municipais, e fortemente restritivo da autonomia local (Valle, 

2014, p. 4). 

  

 
3.2.4 As Diretivas para a Descentralização e o Governo Local em Timor-

Leste 
 

A Política aprovada pela Resolução do Governo n.º 6/2006 não tenha sido 

formalmente revogada, ela foi, na prática, abandonada, e substituída por uma 

denominada «Policy Orientation Guidelines for Decentralization and Local 

Government in Timor-Leste», de Março de 2008, elaborada no âmbito do 

Ministério da Administração Estatal e Ordenamento do Território, como 

«Diretivas Políticas para a Descentralização e o Governo Local em Timor-Leste» 

(Valle, 2014, pp. 4–5). 

Para além disto, o GTTIM também sofreu uma interrupção causada pela 

rutura da crise política e militar em 2006, e já em 2007 o Governo aprovou o 
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primeiro Quadro Estratégico da Descentralização (QED-1) com os respetivos 

setores dentro do GTTIM, seguidamente com a realização de uma Consulta 

Nacional a todo o território (RDTL, 2019b). Com esta rutura política e militar, 

implicou as mudanças governamentais com a resignação do Primeiro-ministro 

do 1.o GC, mas que não causou a dissolução do Parlamento Nacional, assim 

sucedeu-se a formação do II até o III GC ainda da Primeira Legislatura do 

Parlamento Nacional (PN).  

Depois da eleição legislativa de 2007 com a posse do mandato da 2.ª 

Legislatura, criou-se o IV GC chefiado pelo Primeiro-ministro Xanana Gusmão. 

Este governo junto da sua equipa, começou a percorrer todos os 13 municípios 

existentes que anteriormente denominados como distritos, realizando uma 

Consulta Nacional sobre o Processo da Política de Descentralização e do Poder 

Local. Em 2008, o IV GC concluiu o relatório do GTTIM e elaborou três esboços 

legislativos submetidos ao PN para os efeitos de apreciação e consequente 

discussão e aprovação, logo na sessão legislatura em curso. Porém, o governo 

continua ainda a realizar as consultas a nível nacional para a busca de opiniões 

complementares das populações municipais acerca do processo (RDTL, 2019b). 
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2.4. A legislação sobre a Divisão Administrativa e a Criação dos 
Municípios 
 

2.4.1 A Lei n.º 11/2009, de 7 de outubro, sobre a Divisão Administrativa
  

 
Em cumprimento do processo da política estratégica sobre o tema da 

criação dos municípios, assim, na sessão legislativa de 2009, o Governo 

apresentou três Propostas de Leis (PPL) ao Parlamento Nacional, que são: a 1.a 

relativa à Divisão Administrativa do Território; a 2.a relativa ao Poder Local; e, a 

3.a relativa às Eleições Municipais. Foram três Propostas de Leis essenciais para 

o estabelecimento do Poder Local. 

Porém, destes três Propostas das Leis apresentadas, o Parlamento 

Nacional só aprovou a Lei sobre a Divisão Administrativa do Território cuja 

epígrafe é a Lei n.◦ 11/2009, de 7 de outubro18. A Lei n.◦ 11/2009, estabelece as 

unidades de Poder Local e aos Municípios e os seus escalões administrativos 

em conformidade com o artigo 28.º que regula sobre os órgãos do poder local e 

a sua organização e eleição que estão a ser definidos por leis próprias (RDTL, 

2009). Neste contexto os atos políticos que virão a serem aprovados deveriam 

subjacentes com base nos três principais objetivos como demonstra na figura 

seguinte. 

 

Figura 6: Três objetivos principais segundo a Lei n.◦ 11/2009 

 

 

                                                           
 
18 Resultado das entrevistas e leitura analítica da Legislação Lei N.º 11/2009, sobre a Divisão 
Administrativa do Território. 

Promoção de Instituições de um Estado forte, legítimo 
e estável em todo o território de Timor-Leste.

Promoção de oportunidades para a participação local 
democrática de todos os cidadãos.

Promoção de uma oferta de serviços mais efetiva, eficiente e 
equitativa para o desenvolvimento social e económico do país.
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Nesta legislação, prevê que as atuais jurisdições administrativas, isto é, a 

presente divisão territorial informal que inclui os níveis subdistritos e distritais, 

serão fundidos para formarem novas unidades administrativas consolidadas e 

eficientes ao nível distrital, com Assembleias Representativas, que podem 

prestar serviços adequados aos cidadãos e tem suficientemente capacidade 

para desempenhar as suas funções e, os municípios estão a ser estabelecidos 

com base numa garantia de que cada um se mantenha as condições básicas 

como se demonstra na figura seguinte. 

 
Figura 7: Quatro condições básicas para a municipalização de Timor-Leste 

 

Fonte: Preâmbulo justificativo da Lei n.º 11/2009 
 

A Lei regula no seu artigo 1.o que divide o território de Timor-Leste 

administrativamente em Municípios, sendo que cada um destes compreende 

uma unidade de Poder Local nos termos da Constituição. A Lei continua a 

vincular os 13 Distritos da anterior Divisão Administrativa Portuguesa com a sua 

transformação automaticamente a denominar como Municípios. 

 O Município de Díli é definido como a capital da Nação da República 

Democrática de Timor-Leste no que se estipula no artigo 28.º (RDTL, 2009). 

Nessa política, o Estado considera dois elementos principais para a reforma 

política apresentados na seguinte figura. 
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Figura 8: Dois elementos principais para a Reforma da Administração ao nível 
Municipal 

 

Fonte: Motivos justificativos da Lei N.º 11/2009, de 7 de outubro 
 

 

O Estado decide que o território de Timor-Leste se divide 

administrativamente em municípios sendo que cada um destes compreende uma 

unidade de Poder Local, nos termos da Constituição19. 

 

 

2.4.2 A Política da fixação dos Sucos e Aldeias  
 
 

Ao tratar da política da Divisão Administrativa do Território, assim, em 

2003 o Governo aprova o Diploma Ministerial n.º 6/2003 sobre a fixação dos 

Sucos e Aldeias, sendo estes, são considerados como Estruturas da Divisão 

Administrativa da infra municipalidade de Timor-Leste com base no disposto da 

alínea a), do n° 2, do artigo 117° da Constituição da República, que atribui 

competências aos Membros do Governo de adotar políticas relativas as suas 

áreas de tutela. 

 Assim, este diploma determina no seu artigo 1.º sobre a fixação dos 

números de Sucos e Aldeias e que é reconhecida a existência de 443 sucos e 

2.228 aldeias em todo o território nacional para efeitos de realização das 

primeiras eleições de chefes de sucos, aldeias e conselhos de sucos até à 

aprovação de lei específica (RDTL, 2003a). 

A Tabela 7 demonstra os detalhes desta divisão constantes nos treze 

municípios os seguintes. 

 

 

 

                                                           
 
19 Artigo 1. ◦ da Lei n.◦ 11/2009, sobre a Divisão Administrativa do Território. 

A criação de sistemas de representação democráticos e 
procedimentos ao nível municípal

Formulação e administração e medidas que 
asseguram uma gestão financeira sólida 
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Tabela 7: Divisão Administrativa Territorial de Timor-Leste em Municípios, Postos 
Administrativos, Sucos e Aldeias 

 

Fonte: Diploma Ministerial da Administração Estatal n.o 6/2003 de 29 de julho sobre a Fixação 
de números de Sucos em Território Nacional de Timor-Leste 
 

Para além da fixação dos números da divisão administrativa do território 

como expostas na Tabela 7, a Lei n.º 11/2009 também fixou esta divisão 

administrativa do território com as respetivas denominações em Municípios, 

Postos Administrativos e suas respetivas sedes como expostas na Tabela 8. 

  

 
MUNICÍPIOS 

POSTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 
SUCOS 

 
ALDEIAS 

(1) (2) (3) (4) 
AILEU 4 31 139 
AINARO 4 21 131 
BAUCAU 6 59 286 
BOBONARO 6 50 193 
COVALIMA 7 29 147 
DÍLI 6 33 241 
ERMERA 5 52 276 
LAUTEM 5 34 151 
LIQUIÇA 3 23 134 
MANATUTO 6 29 98 
MANUFAHI 4 29 137 
OECÚSSI 4 18 62 
VIQUEQUE 5 35 234 

TOTAL 65 443 2228 
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Tabela 8: Divisão Administrativa em Municípios, Postos Administrativos e respetivas 
Sedes 

 
N.º MUNICÍPIOS POSTOS ADMINISTRATIVOS SEDES 

 
1 

AILEU 1) Aileu 
2) Laulara 

3) Lequidoe 
4) Remexio Aileu 

 
2 AINARO 

1) Hatu-Udo 
2) Ainaro 

 

3) Hatu-Builico 
4) Maubisse Ainaro 

 
 

3 
BAUCAU 

1) Baguia 
2) Baucau 
3) Laga 

4) Quelicai 
5) Venilale 
6) Vemasse 

Baucau 

 
 
 

4 

BOBONARO 

1) Atabae 
2) Balibó 
3) Bobonaro 

4) Cailaco 
5) Lolotoe 
6) Maliana 

Maliana 

 
 

5 COVALIMA 

1) Fatululic 
2) Fatumean 
3) Fohoren 
4) Maucatar 

5) Suai 
6) Tilomaar 
7) Zumalai 

Suai 

 
 

6 
DÍLI 

1) Ataúro 
2) Cristo Rei 
3) Dom Aleixo 

4) Nain Feto 
5) Metinaro 
6) Vera Cruz 

Díli 

 
7 ERMERA 

1) Atsabe 
2) Ermera 
3) Hatolia 

4) Letefoho 
5) Railaco Gleno 

 
8 LAUTÉM 

1) Iliomar 
2) Lautém 
3) Lospalos 

4) Luro 
5) Tutuala Lospalos 

 
9 LIQUIÇA 

1) Bazartete 
2) Liquiça 

3) Maubara 
Liquiça 

 
 

10 
MANATUTO 

1) Barique 
2) Lacló 
3) Laclubar 

4) Laleia 
5) Manatuto 
6) Soibada 

Manatuto 

 
11 MANUFAHI 

1) Alas 
2) Fatuberliu 

3) Same 
4) Turiscai 

Same 

 
12 VIQUEQUE 

1) Lacluta 
2) Ossú 
3) Uatolari 

4) Uatocarbau 
5) Viqueque Viqueque 

 
13 

OECUSSI-
AMBENO 

1) Nitibé 
2) Oesilo 

3) Pante-Macassar 
4) Passábe 

Pante-
Macassar 

 

  Fonte: Capítulo III da Lei n.º 11/2009 de 7 de outubro 
 

No que se diz respeito a esta política da divisão administrativa territorial, 

também é importante sublinhar a dimensão areal do território. A tabela seguinte 

descreve a área administrativa por cada município com o total de 14.918,88 Km2. 
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Tabela 9: Área Administrativa de Timor-Leste segundo a Capital de Município 
 

 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística (2003) 

 

A tabela seguinte demonstra a Divisão dos Municípios e os seus 

respetivos Postos Administrativos com a fixação das suas sedes. Apesar disto, 

no fim da 2.a sessão legislatura, ao bem dizer, o último ano legislativo consoante 

à véspera da eleição geral para a 3.a legislatura e, de entre o ano fiscal de 2010-

2012, o IV GC mantem-se o processo anterior, transitando-se o programa da 

Descentralização Administrativa para o V GC. 

Após a formação do V Governo Constitucional introduz no seu programa, 

uma nova governação e da instalação por pelo menos de 3 até 5 municípios, e 

para o tal, criou uma Comissão Instaladora Municipal de Transição para a 

Delegação de Serviços (RDTL, 2019b). Neste processo, o Governo estabelece 

Grupos Técnicos, e outros para apoiar estes processos, aos quais (1) Grupo 

Técnico Permanente Nacional (GTPN); (2) Grupo Técnico Interministerial 

(GTIM); (3) Unidade de Apoios Técnicos (UAT); e (4) Grupo Técnico Permanente 

Municípios Capital dos 

Municípios 

Área (km2) (%) 

AILEU Aileu 738,00 5,1 

AINARO Ainaro 810,60 5,4 

BAUCAU Baucau 1.504,19 10,1 

BOBONARO Maliana 1.378,12 9,2 

COVALIMA Suai 1.196,97 8,0 

DÍLI Dili 365,63 2,4 

ERMERA Gleno 767,81 5,1 

LAUTEM Lospalos 1.812,66 12,2 

LIQUIÇA Liquiça 548,75 3,7 

MANATUTO Manatuto 1.781,99 11,9 

MANUFAHI Same 1.323,69 8,9 

OECUSSE Pante Macassar 813,62 5,4 

VIQUEQUE Viqueque 1.876,85 12,6 

Total       14.918,88 100,0 
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Distrital (GTPD); e (5) Conselho Consultivo Local (CCL). Estas atividades foram 

realizadas no mandato do V GC em 2013, como se observa na Figura 9. 

 

Figura 9: Atividades do Processo da Descentralização e Poder Local do V GC 
de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Entrevistas do Vice-Ministro de Administração Estatal do VIII GC, 2019 
 

Os acordos de cooperação celebrados com os municípios de Portugal e 

da Austrália com estão apresentadas na Tabela 10 e na Tabela 11 neste 

capítulo. 

Em 2014, ainda no V GC, o Governo continuou a realizar atividades do 

processo da implementação da Política da Descentralização Administrativa 

(PDA), através da criação de uma Equipa Permanente (EP) para elaborar os 

esboços das leis relativas à Política da Descentralização e Poder Local, e 

também para a tomada de posse aos Órgãos Locais para um projeto de piloto 

dos primeiros três municípios.  

Uma das considerações do Estado através do Governo é, a complexidade 

do processo desta reforma administrativa que exigira a confiança, a vontade, 

mas também a prudência necessária para não cometer erros que possam 

comprometer ao nascimento de um novo Poder Local Democrático, e, por essa 

via, se procedera o processo de desenvolvimento local.  

Entende-se, pois, que a instituição das Estruturas de Pré-

desconcentração Administrativa, segundo o Governo, devera iniciar-se pelos 

municípios mais próximos do capital do Governo Central de Díli, com a intenção 

de que possa garantir o maior e melhor acompanhamento do processo por parte 

dos serviços da Administração Central do Estado. Assim, se garantindo uma 
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rápida solução para os problemas confrontados, na medida que a Pré-

desconcentração Administrativa for concretizado (RDTL, 2019b). 

 

Figura 10: Processo da implementação de PDA pelo V GC de 2014 conforme 
a Lei da Divisão Administrativa 

 
Fonte: Entrevistas do Ex-Vice-Ministro da Administração Estatal do VI GC, Dr. Tomás 

do Rosário Cabral, Díli, 2019 
 

 

No seguimento das iniciativas políticas sobre o estabelecimento do Poder 

Local, o Estado timorense a partir do ano legislativo de 2009, aprovou duas 

principais leis sobre este processo, aos quais, o primeiro é a lei n.º 3/2009, de 8 

de julho sobre as Lideranças Comunitárias e suas eleições e, a segunda é a lei 

n.º 11/2009, de 7 de outubro sobre a Divisão Administrativa e a Criação dos 

Municípios de Timor-Leste.  

No seguimento da implementação da lei da Divisão Administrativa e da 

criação dos Municípios, o Governo aprovou o Decreto-lei n.º 4/2014, de 1 de 

janeiro, sobre o Estatuto Orgânico das Estruturas de Pré-desconcentração 

Administrativa.  

Ainda na sessão legislativa de 2014, o Governo apresentou ao 

Parlamento Nacional a Proposta da Lei sobre a criação da Região Administrativa 

Especial de Oecússi-Ambeno, e na sede deste órgão legislativo, a Lei n.º 3/2014 

sobre o enclave de Oecússi-Ambeno foi aprovado.  

E como parte da implementação de Política da Pré-desconcentração 

Administrava em conformidade com o DL n.º 4/2014, o Governo a sob 

autorização legislativa na ordem do artigo 96.º da Constituição da República, o 

Conselho de Ministros aprovou em pacotes, as legislações tais como Decretos-

leis, Resoluções e por último são os Diplomas Ministeriais como também um 

Guião da Secretaria de Estado para a Política da Descentralização 

Administrativa respeitante à matéria a que se aborda.  

Implementação da PDA em 
12 Municípios, inicialmente 
como projeto piloto em 3 

Municípios

Equipa permanente 1 (GTPN) 
prepara e elabora o esboço da 
legislação: Plano estratégico 

Municipal; e Matriz de 
divulgação da matéria

Tomada de posse dos 
órgãos locais e 

implmentação do 
projeto piloto
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2.5. A criação das estruturas de Pré-desconcentração Administrativa 
 

Uma das mais consideráveis para a política da Criação dos Municípios e 

de Poder Local em Timor-Leste é o Estabelecimento das Estruturas de Pré-

desconcentração Administrava. Assim, o V GC aprovou o Decreto-Lei n.◦ 4/2014, 

de 27 de janeiro, que estabelece o Estatuto Orgânica das Estruturas de Pré-

desconcentração Administrativa, sendo como base da breve implementação da 

Lei n.º 11/2009.  

Com base no Decreto-lei n.º 4/2014, o governo propõe implementar o 

Processo de Descentralização Administrativa através da instituição dos 

municípios, mas também de valorização do papel dos serviços periféricos do 

Estado, designadamente através de um novo impulso ao processo da 

descentralização administrativa. No âmbito desta política, dar-nos entender que 

a Política da Descentralização Administrativa e do Poder Local para Timor-Leste, 

na sua execução, é através das três principais fases do seu processo, pelas 

quais como se ilustra na seguinte figura (ver Anexo 2). 

 

Figura 11: Fases para o Processo da Descentralização Administrativa 

 

Fonte: Programa Estratégico do VIII GC de 2019, em conformidade com o DL 
n.º4/2014 

 

Após passar pelas três principais fases acima referida, segundo o 

Programa do VIII Governo Constitucional de 2018-2023, Timor-Leste poderá 

realizar as primeiras eleições faseadamente em conformidade com a Política 

Estratégica decidida. A seguinte figura ilustra as três fases implementadas 

adicionalmente com à alçada das eleições pretendidas que irá decorrer nos anos 

•Pré-
desconcentração 
Administrativa

Fase I

•Desconcentração 
Administrativa

Fase II

•Descentralização 
Administrativa

Fase III
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de 2021 com base nos resultados de avaliações das condições mínimas para a 

sua realização. 

 

Figura 12: Processo faseadas da Política da Descentralização Administrativa 

 

 

Fonte: Desenvolvimento e análise do Programa da Execução da Estratégica da 
Política de Descentralização e do Poder Local do VIII GC (RDTL, 2019b) 

 
 
Para este efeito, é importante estabelecer as Estruturas de Pré-

desconcentração Administrativa, tendo em conta, constituirá o primeiro passo do 

desenvolvimento de capacidades administrativas locais, através da introdução 

de sistemas, processos e procedimentos de Gestão Pública “do Estado” e, 

governação democrática local, que são como bases fundamentais para o 

surgimento de Órgãos de Poder Local, tal como preconiza a Constituição da 

República Democrática de Timor-Leste.  

Segundo o governo, a política sobre a criação das Estruturas de Pré-

desconcentração Administrativa, impulsiona o processo de desenvolvimento 

local em Timor-Leste, marcando a abertura de um novo ciclo da vida da 

Administração Pública do Estado, designadamente nos territórios mais 

periféricos ou remotos, garantindo a concretização dos princípios da eficácia, 

eficiência e efetividade da prestação de bens e serviços públicos aos cidadãos 

(RDTL, 2014a). 

•Terceira fase•Quarta fase

•Segunda fase•Primeira fase 

Pré-
desconcentração 
Administrativa

Desconcentração 
Administrativa

Descentralizacao 
Institucional e 

Territorial

Eeleições  
faseadas
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De sua natureza, as Estruturas de Pré-Desconcentração Administrativa 

de Timor-Leste segundo no que estipula no artigo 2.º, são os serviços periféricos 

da Administração Direta do Estado no âmbito do Ministério da Administração 

Estatal, dotadas de uma autonomia administrativa. 

Nesta política, enquadra-se as Missões e as suas Atribuições constantes 

no artigo 3.º, aos quais define que as Estruturas de Pré-Desconcentração 

Administrativa tem por missão assegurar, ao nível das respetivas áreas 

geográficas de atuação, a implementação do programa de Desconcentração 

Administrativa do Governo, a promoção da atuação coordenada de todos os 

serviços desconcentrados do Estado e apoiar tecnicamente as atividades 

desenvolvidas pelas lideranças comunitárias tradicionais e pelas organizações 

não-governamentais.  

Assim, as estruturas de pré-desconcentração administrativa prosseguem, 

nos âmbitos das circunscrições territoriais respetivas, as seguintes atribuições: 

a) Contribuir para a definição das bases gerais do programa de 

desconcentração administrativa; 

b) Contribuir para a definição das bases gerais da política de 

descentralização territorial; 

c) Assegurar a implementação do programa de desconcentração 

administrativa; 

d) Apoiar a implementação da política de descentralização administrativa 

territorial; 

e) Promover o desenvolvimento de processos de planeamento 

estratégico de base territorial; 

f) Fomentar a formação de parcerias entre agentes distritais e a 

elaboração de programas integrados visando a coesão e 

competitividade territoriais; 

g) Executar, avaliar e fiscalizar as políticas governamentais e as diretivas 

administrativas governamentais, articulando-se, para o efeito, com os 

serviços periféricos não integrados e com as lideranças comunitárias 

tradicionais; 

h) Garantir a elaboração, acompanhamento e avaliação dos instrumentos 

de ordenamento e gestão do território; 
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i) Assegura o cumprimento das responsabilidades de gestão ou 

administração que lhes estiverem confiadas; 

j) Apoiar tecnicamente as lideranças comunitárias tradicionais; 

k) Apoiar tecnicamente as organizações não-governamentais que 

desenvolvam projetos com impacto significativo no processo de 

desenvolvimento sustentável da respetiva circunscrição administrativa. 

 

2.5.1 Instalação dos Órgãos e Serviços das Estruturas de Pré-
desconcentração  

 
A Instalação dos órgãos e serviços das estruturas de pré-

desconcentração administrativa tem vindo como a implementação das normas 

estruturais aprovou a Resolução do Governo n.º 28/2014, de 22 de outubro que 

Instala os órgãos e serviços em processo. O governo aprovou ainda mais dois 

diplomas, o Decreto-lei n.º 2/2016 (Estatuto dos Presidentes das Autoridades 

Municipais e os Administradores Municipais) e o Decreto-lei n.º 3/2016 (Estatuto 

das Administrações Municipais, das Autoridades Municipais e do Grupo Técnico 

Interministerial para a Descentralização Administrativa) (ver Anexo 3). 

Com base no Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional 2011-2030 

que prevê as políticas de descentralização administrativa, através da introdução 

de um novo nível de Governo Municipal, mais uma vez se visando em ajudar o 

desenvolvimento do sector privado nas áreas rurais, promovendo as instituições 

de um Estado forte, legítimo e estável em todo o país, criando oportunidades 

para a participação democrática e estabeleçam uma prestação de serviços 

públicos mais efetivos, eficientes e equitativos para apoiar o desenvolvimento 

social e económico da Nação. 

No entanto, a introdução do Poder Local, tal como previsto pela 

Constituição da República Democrática, exigirá tempo para desenvolver e 

construir a capacidade administrativa e ao introduzir sistemas, processos e 

procedimentos em termos de gestão pública e da governação democrática local, 

desenvolver recursos humanos que assegurem efetivamente as funções 

inerentes à área do tesouro e finanças, bem como desenvolver os planos e a 

monitorização na condução de programas e de serviços ao nível local. 
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2.5.2 Início do Processo de Instalação dos Órgãos de Serviços 
 
 

Através da Resolução do Governo n.º 28/2014, o Governo realizou os 

seguintes passos:  

1. Dar início ao processo de instalação dos órgãos e serviços das Estruturas de 

Pré-desconcentração Administrativa, nos primeiros três municípios de Aileu, 

Ermera e Liquiçá, (hoje conhecido como Município Piloto20). 

2. Instruir todos os Administradores de Distrito que se mantenham no 

desempenho das respetivas funções e exerçam as respetivas competências 

legais até à posse dos Gestores Distritais. 

3. Conceder aos Administradores de Distrito uma compensação pecuniária pelo 

acréscimo de responsabilidades e de trabalho até à sua despectiva 

substituição pelos Gestores Distritais. 

4. Instruir o Ministério da Administração Estatal para que: 

a) A designação das respetivas delegações e representações territoriais 

passe a conformar-se com a designação adotada pela Lei n.º 11/2009, 

de 7 de outubro, designadamente: 

i. As Administrações Distritais passem a denominar- se Administrações 

de Município; 

ii. Os Administradores de Distrito passem a denominar-se 

Administradores de Município. 

b) Proceda à revisão do Diploma Ministerial n.◦ 24/2001, de 23 de novembro 

no sentido de aproximar a organização dos serviços naquele previstos ao 

modelo de organização e funcionamento das Estruturas de Pré- 

desconcentração Administrativa. 

5. Determinar que os órgãos locais das Estruturas de Descentralização 

Administrativa colaborem com os dirigentes dos serviços periféricos do 

Ministério da Administração Estatal na criação das condições necessárias 

                                                           
 
20 Respostas expressados pelos entrevistados, Junho, Julho e Agosto de 2019. 
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para o surgimento de uma Administração Local mais efetiva e eficiente e que 

permita a instalação dos órgãos representativos do Poder Local. 

6. Recomendar aos órgãos e serviços da Administração Pública que 

gradualmente adotem a designação de “município” quando se refiram às 

circunscrições territoriais, em substituição da designação “distrito” (RDTL, 

2014d). 

 
2.6. Legislação sobre a criação da Região Administrativa Especial do 

enclave de Oecussi-Ambeno (RAEOA) 
  

2.6.1 Enquadramento legal  
  
Em cumprimento do artigo 5.o, nº 3) e no n.o 2) do artigo 71.o da 

Constituição da República que define um tratamento administrativo de economia 

especial para este enclave, assim, o Estado aprovou a Lei n.o 3/2014, de 18 de 

junho, que Cria a Região Administrativa Especial de Oecússi-Ambeno (RAEOA), 

(RDTL, 2014c). A presente lei estabelece igualmente a Zona Especial de 

Economia Social de Mercado designadamente por ZEESM, de Oecússi-Ambeno 

que inclui a ilha de Ataúro como polo complementar de desenvolvimento. 

No âmbito territorial, a Região abrange a área geográfica de Oecússi-

Ambeno, nos termos do artigo 16.º da Lei n.º 11/2009, que diz: o município de 

Oecússi-Ambeno é um enclave situado no território da Indonésia. Este enclave 

por força do artigo 71.o, n.o 2) da Constituição da República, rege-se por uma 

política administrativa e um regime económico especiais. O n.º 1 do artigo 16.º 

da Lei n.º 11/2009 define: “A área denominada distrito de Oecússi-Ambeno e os 

restantes subdistritos passam a construir o Município de Oecússi-Ambeno com 

sede administrativa em subdistrito de Pante Macassar”. Embora o n.º 2, define o 

seguinte: “Este município rege-se por uma política administrativa e em regime 

económico especiais, a definir em lei” (RDTL, 2009). 

De acordo com o quadro legal inaugurado pela referida lei, a Região 

Administrativa Especial de Oecússi-Ambeno é uma pessoa coletiva territorial de 

direito público, dotada de autonomia administrativa e financeira e património 

próprio, sujeita à tutela do Governo, a qual é exercida pelo Primeiro-Ministro. 

Não obstante o artigo 4.º da Lei n.º 3/2014, de 18 de junho atribuir ao 

Governo a tutela sobre os órgãos regionais executivos, que consiste no poder 
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de controlar e de fiscalizar a sua atividade administrativa, constata-se que a 

nomeação do Presidente da Região Administrativa Especial de Oecússi 

Ambeno, assim como a sua exoneração, tem lugar sob impulso do Governo, mas 

a decisão sobre as mesmas compete ao Presidente da República.  

Assim, em conformidade ao estipulado do artigo 15.º da presente Lei, 

define-se nomeadamente a sua Estrutura Orgânica e os seus respetivos órgãos 

regionais, as seguintes: 

1. São órgãos da Região ou órgãos regionais, com competências 

administrativas: 

a) A Autoridade da Região Administrativa Especial de Oecússi-

Ambeno, doravante designada por Autoridade como órgão 

deliberativo; 

b) O Presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial de 

Oecússi-Ambeno, doravante designado por Presidente da 

Autoridade, como órgãos executivos; 

2. É também órgão da Região o Conselho Consultivo da Região 

Administrativa Especial de Oecússi-Ambeno, com competências 

consultivas, doravante designado por Conselho Consultivo. 

3. Os órgãos regionais representam a Região, no âmbito dos respetivos 

poderes, junto dos órgãos de soberania e demais entidades do Estado. 

 

O artigo 16.º define sobre as Autoridades da Região, aos quais: 

1. A Autoridade é o órgão colegial deliberativo da Região, dirigido pelo 

Presidente da Autoridade. 

2. São atribuídas à Autoridade as seguintes competências: 

a) Elaboração de planos de atividades e planos de desenvolvimento 

regional, ao propor ao Presidente da Autoridade para aprovação, 

b) Aprovação da proposta de orçamento anual da região; 

c) Participação da conceção das políticas regionais de planeamento e 

desenvolvimento económico-social, ordenamento do território, 

aproveitamento dos recursos naturais, cultura e formação 

profissional; 

d) Pronunciamento sobre alterações à presente lei que o Presidente da 

Autoridade pretenda recomendar nos termos da mesma; 
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e) Exercício dos demais poderes conferidos por lei ou regulamento. 

 

Nesta legislação, todos os membros da Autoridade são nomeados pelo 

Conselho de Ministros, mediante resolução do governo, sob proposta do 

Presidente da Autoridade no que consta no artigo 17.º. Apesar do Presidente da 

Autoridade, é nomeado pelo Presidente da República, sob proposta do Primeiro-

Ministro para um mandato de cinco e renovável sucessivamente conforme 

definido no n.º 1, do artigo 19.º. Tal caso acontece ainda pela sua exoneração e 

renúncia pelo Presidente da República sob proposta do Primeiro-Ministro 

conforme definido no artigo 21.º, n.º 1).  

O Presidente da Autoridade é o representante máximo da Região, 

respondendo, pelo exercício dos seus poderes, perante os órgãos de soberania 

do País, no disposto do artigo 18.º. 

São atribuídas ao Presidente da Autoridade segundo o artigo 22.º, as 

seguintes competências: 

a) Dirigir a Região; 

b) Fazer cumprir a presente lei e outras leis aplicáveis à Região; 

c) Assinar a proposta de orçamento anual aprovada pela Autoridade e 

comunicar ao governo, para efeitos de registo, o orçamento e as contas 

finais, 

d) Definir as políticas da Região e mandar publicar as ordens executivas 

regionais; 

e) Elaborar, disseminar e fazer cumprir os regulamentos administrativos 

regionais; 

f) Propor ao Governo a nomeação e exoneração dos membros da 

Autoridade; 

g) Nomear e exonerar, com observância dos procedimentos legais, os 

titulares de cargos da Administração Pública da Região; 

h) Tratar, em nome da Autoridade, de quaisquer assuntos externos que lhe 

digam respeito, quando autorizado pelo Governo; 

i) Convocar o Conselho Consultivo; 

j) Conceder, nos termos da lei, medalhas e títulos honoríficos instituídos 

por regulamento administrativo regional. 
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O artigo 23.º da lei estabelece ainda um Conselho Consultivo (CC), 

definido como órgãos destinados a coadjuvar o Presidente da Autoridade na 

tomada de decisões. Este CC é presidido pelo próprio Presidente da Autoridade 

e reúne-se pelo menos uma vez por mês. 

Embora a sua composição, nomeação e mandato, definido no artigo 24.º, 

é composto por sete membros nomeados pelo Presidente da Autoridade de entre 

ex-membros do Governo, um Lia-Naín (ancião) de Oecússi-Ambeno, um Chefe 

de Suco, um membro das forcas de segurança e dois representantes municipais. 

Se formos mais á frente analiticamente desta matéria, no que se reporta 

no Capítulo V, Título III nomeadamente no artigo 37.º da lei, estabelece o 

chamado Zona Especial de Economia Social de Mercado (ZEESM) de Oecússi-

Ambeno, incluindo a ilha de Ataúro da pertencente área de jurisdição do 

Município de Díli que é um Posto Administrativo segundo a Resolução do 

Governo n.º 6/2003, definidamente designados como polo complementar de 

desenvolvimento.  

Este polo complementar de desenvolvimento que depois veio sustentar 

no artigo 38.º cuja epígrafe é a “caracterização”, rege-se os três principais 

assuntos a saber como se observa na Figura 13. 

 

Figura 13: Três principais assuntos como polo complementar de 
desenvolvimento 

 

Fonte: Artigo 38.º da Lei n.º 3/2014, sobre a Criação de RAEOA (RDTL, 2014c) 
 

 

Terceiro
A importação de mercadorias destinadas a dar execusão a projetos e programas de
desenvolvimento económico e social no espaço abrangido pela Zona Especial está isenta de
pagamentos de quaisquer direitos aduaneiros.

Segundo
Entende-se por "economia social de mercado" o modelo inclusivo e participativo que consiste no
desenvolvimento económico-social e ambiental sustentado e sustentável da respetiva área
geográfica e demais zonas adjacentes, diversificado pelas áreas económicas a desenvolver.

Primeiro
A Zona Especial destina-se a delimitação do espaço territorial que lhe corresponde para a captação
de investimento privado e a aplicação de políticas de desenvolvimento económico e social
orientadas pelo princípio da economia social de mercado.
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Durante o estudo sobe a Política da Criação dos Municípios e do Poder 

Local de Timor-Leste, anota-se algumas lacunas assimétricas das legislações 

nomeadamente a Lei n.º 11/2009, republicado através da sua 1.ª alteração por 

Lei n.º 4/2016, e a Lei n.º 3/2014, sobre a Criação de RAEOA, também com a 

sua 1.ª alteração (RDTL, 2019a). As assimetrias são percecionadas de que, a 

existência da Lei de RAEOA tendo em conta, a sua feitura em 2014 que carece 

em harmonia com a Lei da Divisão Administrativa aprovado e vigorado desde 

2009. 

Descobre-se duas situações pelas quais, a primeira era o estabelecimento 

de uma Região de Autoridade de Economia Especial sem fazer referência à Lei 

vigente sobre a Divisão Administrativa do Território e da Criação dos Municípios 

para Timor-Leste.  

A segunda era o estabelecimento do ZEESM. Se compararmos com o 

disposto do artigo 38.º acima referida, cuja matéria é, o Polo Complementar de 

Desenvolvimento, vê-se como uma contraditória legal salvo erro, a lacuna 

jurídica, devendo esta, por sua vez, estar subjacente ao artigo 16.º da Lei n.º 

11/2009 que define sobre a municipalização para o enclave de Oecússi-Ambeno. 

 

 

2.6.2 Uma Impugnação Legal 
 

O Parlamento Nacional através da proposta do Governo alterou as duas 

legislações com as seguintes definições: 

1) A Lei N.º 11/2009, de 7 de outubro sobre a Divisão Administrativa e da 

Criação dos Municípios de Timor-Leste, foi alterado por Lei N.º 4/2016, de 25 

de maio, e a sua republicação, definiu que o enclave de Oecússi-Ambeno já 

não é um Município do território nacional em conformidade com o artigo 16.º 

desta lei em causa, mas por denominação como uma Região Administrativa 

Especial de Oecússi-Ambeno (RAEOA). 

2) Ora, neste caso, esta alteração deteta-se como uma das lacunas legais 

impugnadas, digamos, a feitura da Lei N.º 3/2014 sobre a criação de RAEOA 

simultaneamente com o estabelecimento da ZEESM como polo 

complementar de desenvolvimento, teríamos referir aqui que, os autores da 

feitura destas leis, me parecem careçam de estudos e análises profundas, 
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antes das suas apreciações e aprovações na sede do Parlamento nacional, 

situação ao qual, tem vindo como uma perplexidade das interpretações de 

harmonização com a Lei N.º 11/2009, que estabelece a Divisão 

Administrativa e do Estabelecimento dos Municípios constantes no artigo 4.º 

ditada nesta legislação vigente. 

3) Se formos mais longe em aprofundar as ambas legislações, parece nos dizer 

que a Lei N.º 3/2014 sobre a criação de RAEOA, a bem dizer, comtempla 

lacunas legais ou até poderá invocar a sua inconstitucionalidade pela sua 

existência jurídica que contradiz ou contenha assimetrias com a lei vigente 

do mesmo teor e, que amplamente abrange ao todo o território nacional 

incluindo o enclave de Oecússi-Ambeno no âmbito de um território de 

caracter do Estado unitário. 

4) Os ilustres deputados e os proponentes destas legislações junto das 

assessorias legais na sede do Parlamento Nacional, antes de mais, me 

parece menos esmerar-se nesta abordagem legislativa optada com as suas 

consequências implementações. No quadro jurídico da Constituição da 

República ao disposto do artigo 71.º, n.º 2), diz respeito ao estabelecimento 

de uma política administrativa e em regime económico especial. Confirmando 

com a Lei n.º 3/2014 sobre a RAEOA, o objeto do 1.º artigo da lei exige o 

estabelecimento de duas entidades aos quais a primeira é a criação de 

RAEOA e a segunda é a criação da ZEESM como polo complementar de 

desenvolvimento. No âmbito da Lei N.º 11/2009, obviamente é, a transitada 

dos preceitos da Constituição da República (artigo 71.º, n.º 2) que define o 

enclave de Oecússi-Ambeno, rege-se por uma política administrativa e um 

regime económico especiais. Ora, neste sentido, a ZEESM deveria estar sob 

a tutela, ou seja, uma subestrutura do Município de Oecússi-Ambeno, ou 

podendo ser subordinado diretamente ao Governo Central ao Conselho de 

Ministros. Considerando o facto em cautelar a sua prestação de 

responsabilidades no que se trata contemporaneamente com as ondas sobre 

os temas de “boa governação” e a transparência das suas funções, esta 

entidade me parece menos enquadrada nas Estruturas do Poder Político 

quer a nível local a ser estabelecido, como também ao nível do Governo 

Central. Já do conhecimento geral sobre qualquer prestação de 

responsabilidades ou “accountability”, neste caso, tem de prestar em duas 
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vertentes aos quais: (1) Vertical accountability; (2) Horizontal accountability. 

Neste caso, com a alteração dita, já não existe a prestação de 

responsabilidades perante o povo daquela região porque não existem de fato 

do estabelecimento dos seus órgãos representativos eleitos futuramente 

naquele enclave. 

5) É de parecer que, as lacunas da Lei N.º 3/2014 aprovada e entrada em vigor, 

na sua implementação tem de estar em harmonia com a lei vigente que é a 

Lei da Divisão Administrativa do Território e da Criação dos Municípios sem 

quaisquer exceções das anteriores divisões, ou seja, circunscrições 

administrativas dos períodos anteriores antes da independência. A Lei N.º 

3/2014 sobre RAEOA não se deve aplicar retroativamente. Tendo em maior 

consideração a disciplina e das orientações políticas dadas pelos 

governantes sucessivos, detetando-se como as suas formas de atuação da 

produção de todos os atos políticos e das políticas em referência ao “Rule of 

Law”, situação ao qual, Timor-Leste foi proclamado como um Estado de 

Direito Democrático.  

6) Os artigos constantes da Lei N.º 3/2014, citamos por exemplo os artigos 16.º, 

17.º, 18.º, 22.º, 23.º e 38.º, me parece cabe às competências 

constitucionalmente atribuídas às Instituições competentes para a sua 

fiscalização preventiva da constitucionalidade no que reze no artigo 149.º; da 

fiscalização abstrata da constitucionalidade no artigo 150.º; da 

inconstitucionalidade por omissão no artigo 151.º; da fiscalização concreta da 

constitucionalidade no artigo 152.º; e dos acórdãos do Supremo Tribunal de 

Justiça, artigo 153.º. 

7) Outra lacuna a que se descobre é a ilha de Ataúro da área de jurisdição do 

Município de Díli como órgãos da Estrutura de Pré-desconcentração 

Administrativa como Posto Administrativo em conformidade com o Diploma 

Ministerial n.º 24/2014 sobre a criação dos Postos Administrativos. É óbvio 

que o estabelecimento de RAEOA e a ZEESM não enquadram, ou seja, 

incluir a ilha de Ataúro respeitante ao disposto do n.º 3 do artigo 5.º como 

também do n.º 3 do artigo 71.º da Constituição da República. 

8) Um dos descobrimentos é a alínea d) do artigo 22.º da Lei n.º 3/2014, que 

atribui as competências políticas ao Presidente da Autoridade de RAEOA 

para definir as políticas da Região e, mandar publicar as ordens executivas 
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regionais. Ora neste sentido, esta Autoridade designada me parece nos 

carece de legitimidade social-formal, ou seja, a legitimidade política. A análise 

sobre a questão da legitimidade política neste percurso aborda-se no 

Capítulo IV deste estudo.  

Além das reservas em matéria de constitucionalidade que não pode deixar 

de merecer o alargamento das competências do Presidente da República por via 

de ato legislativo ordinário, não pode, também, deixar de merecer reserva a 

exigência de concordância do Presidente da República e do Governo quanto à 

nomeação ou exoneração de um dirigente de uma pessoa coletiva pública 

territorial de âmbito local ou regional. Para além de desproporcional, esta opção 

política vertida em lei, e que não decorre de qualquer comando constitucional, 

na prática dificulta a responsabilização do Presidente da Autoridade da Região 

Administrativa Especial de Oecússi Ambeno perante o Governo e, 

consequentemente, através deste, perante o Parlamento Nacional.  

Atenta a proximidade do termo do mandato do atual Presidente da 

Autoridade da Região Administrativa Especial de Oecússi-Ambeno, torna-se 

premente assegurar a aprovação de alterações à Lei n.º 3/2014, de 18 de junho, 

que acautelem o surgimento de eventuais impasses político-administrativos na 

nomeação daquele órgão e que corrijam a situação atualmente existente. 

Através deste diploma legal procede-se à alteração dos artigos 19.º e 21.º 

da Lei n.º 3/2014, de 18 de junho, no sentido de atribuir ao Governo a 

competência para nomear e exonerar o Presidente da Autoridade da Região 

Administrativa Especial de Oecússi Ambeno, através de Resolução. 

 

 

2.7. Legislação sobre os órgãos do Poder Local e das Eleições 
Municipais 

 
De acordo com o artigo 2.º da Lei n.º 11/2009, “os municípios são pessoas 

coletivas de território, dotadas de autonomia administrativa e financeira e de 

órgãos representativos eleitos, que visam a prossecução dos interesses das 

populações respetivas, em benefício da unidade nacional e do desenvolvimento 

local". 
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Para este efeito, o governo apresenta as Propostas das Leis (PPL) ao 

Parlamento Nacional aos quais, PPL n.o 23/III (3ª) sobre a Lei Eleitoral 

Municipais, e, a PPL n.o 29/III/ (3ª) sobre a Lei do Poder Local e da 

Descentralização Administrativa que deu entrada no Parlamento Nacional no dia 

6 de julho de 2015.  

A PPL sobre Poder Local e da Descentralização Administrativa foi 

aprovada na sede do Parlamento Nacional em 14 de junho de 2017 e submetida 

ao Presidente da República para posterior Promulgação através do Decreto do 

Parlamento Nacional n.º 47/III, designadamente por Lei do Poder Local e da 

Descentralização Administrativa (ver Anexo 4). Embora a PPL sobre Eleições 

Municipais também foi aprovada pelo Parlamento Nacional no dia 1 de agosto 

de 2017 e enviado ao Presidente da República através do Decreto do 

Parlamento Nacional n.º 48/III. 

 

2.7.1 O Veto do Presidente da República sobre as Leis do Poder Local e 
Eleições Municipais. 

 

Entretanto, as duas leis aprovadas pelo Parlamento Nacional com o 

Decreto n.º 47/III sobre a Lei do Poder Local e Decreto n.º 48/III sobre a Lei das 

Eleições Municipais, enviados ao Presidente da República para posterior 

Promulgação, foram todas vetadas através da sua mensagem da devolução ao 

Parlamento Nacional de 22 de setembro de 2017 (cf, anexo 5). 

Segundo o documento do Veto, o Presidente da República ao abrigo do 

disposto no n.º 1 do artigo 88.º da Constituição da República Democrática de 

Timor-Leste (CRDTL), exerce o seu direito de Veto Político sobre as ambas 

legislações de que lhe própria na sua mensagem achava de duas leis 

importantes para a Instalação do Poder Local e suas Eleições paras os Órgãos 

Representativos Municipais com as seguintes razões fundamentadas como 

seguinte: 

1. O Presidente da República entendia que, quer o Decreto do Parlamento 

Nacional n.º 47/III, que aprova a Lei do Poder Local e da Descentralização 

Administrativa, quer o Decreto do Parlamento Nacional n.º 48/III, sobre a Lei 

Eleitoral Municipal, são dois diplomas de grande importância para a 

organização do Estado timorense. 
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2. O Presidente da República entendia que os dois diplomas formas aprovados 

pelo PN no final da III Legislatura, pelo que se entendia e atenta com as 

matérias versadas, a estas dois diplomas, deverão ser reapreciados pelo 

Parlamento Nacional durante a sua IV Legislatura conferidas as inerentes 

competências do PR no artigo 88.º da CRDTL sobre a Promulgação e Veto, 

afirmando que esta aprovação no final de uma sessão legislatura contraria 

as normas constantes no artigo 88.º. 

3. Alerta ainda o PR aos distintos deputados do PN as seguintes matérias 

constantes nas duas leis aprovadas e decretadas ao PR, relativamente sobre 

as competências atribuídas aos municípios, aos quais: 

3.1. Muitas das competências que se deseja que venham a ser atribuídas 

aos municípios relativamente sobre a matéria de licenciamento e 

fiscalização previstos no Decreto do PN n.º 47/III, a posição do PR é 

de parecer que isto poderão conflituar com a reforma nesta matéria 

que em curso e cujas competências estão cometidas as várias 

entidades nacionais, como é o caso do Serviço de Registo e 

Verificação Empresarial (SERVE) e da Autoridade de Inspeção e 

fiscalização de Atividade Económica, sanitária e Alimentar (AIFAESA) 

e das restantes entidades responsáveis pelo licenciamento sectorial 

de certas atividades económicas. 

3.2. De igual modo não nos parece ser uma boa solução que cada um dos 

municípios tenha competência para o controlo metrológico de 

equipamentos. O controlo dos equipamentos deve estar afeto a 

apenas uma única entidade nacional. 

3.3. De igual modo, a título de exemplo, fiscalizar o cumprimento da 

legislação relativa a poluição do ar, da água, do solo e produção de 

ruido, pela sua relevância nacional e por serem questões que afetam 

todo o território nacional e que devem ter uma política integrada de 

combate à poluição deveria estar cometida a uma única entidade 

nacional. 

3.4. O PR temo que a Descentralização protagonizado pelo decreto do PN 

n.º 47/III, tenha como consequência um Crescimento de 

Administração Pública e do funcionalismo público que possa gerar 

entropias ou a variação, em vez de desburocratizar o aparelho do 
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Estado. E que lhe apela para todos de serem capazes de construir um 

Estado eficaz, eficiente e forte. 

3.5. A quanto ao decreto do PN n.º 48/III relativa a Lei Eleitoral Municipal, 

o PR deu o parecer de que o mesmo só faz sentido ser aprovado em 

conjunto com a Lei do Poder Local e da Descentralização 

Administrativa Adianta o PR que, naturalmente que a opção por uma 

solução descentralizadora, na sua vertente municipalista, estará 

sempre vinculada ao cumprimento do regime constitucional a esse 

propósito traçado, implicando a constituição de pessoas coletivas 

territoriais legitimadas democraticamente. 

3.6. No que que diz respeito as elegibilidades regulados no artigo 6.º n.º 3) 

da Lei Eleitoral Municipal, o PR alerta constitucionalidade sem 

negligenciar os poderes atribuídos ao Tribunal de Recurso (STJ), 

inovando os artigos da Constituição da RDTL n.o 16, relativa à 

universalidade e igualdade de direito das pessoas; artigo 24.º, sobre a 

Leis Restritivas; e ao artigo 4.º, sobre o Direito de sufrágio universal 

adas pessoas. 

3.7. Em conclusão, o PR considera que se tratarem matérias de suma 

importância para Timor-Leste com grande impacto no futuro das 

populações, mas pelo fato que o Presidente não tenha nenhuma 

dúvida no que se diz respeito a possibilidade legal do PN poder 

deliberar sobre aquelas matérias no tempo oportuno, e que lhe 

entendia bem que a Lei do Poder Local e da Descentralização 

Administrativa e, consequentemente, a Lei Eleitoral Municipal, 

deverão ser devolvidas ao PN para que as mesmas sejam 

reapreciadas na IV Legislatura. 

 

2.7.2 Análise sobre o Veto do Presidente da República 
 

Dando cumprimento sobre a Implementação Estratégica da Politica da 

Descentralização e do Poder Local, chegando ao patamar, isto é, a produção de 

duas legislações substanciais para o Poder Local de Timor-Leste, e que para 

nos entendermos melhor sobre o direito de Promulgação e Veto do Presidente 

da República, com as competências inerentes atribuídas constitucionalmente 
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segundo a Constituição da República no disposto do artigo 88.º, assim, 

ilustramo-nos este panorama na seguinte figura. 

 

Figura 14: Processo da Legislação Parlamentar e Veto do Presidente da República 

Fonte: Decretos do PN n.º 47/III e n.º 48/III e o Veto Político do Presidente da 
República, de 22 de setembro de 2017 

 

Se olharmos para a ilustração do processo da política da 

Descentralização e do Poder Local segundo a ilustração da Figura 14, podemo-

nos sintetizar de que de fato não existe em curso a Política da Descentralização 

Administrativa e Poder Local em Timor-Leste.  

Ao interpretarmos a mensagem do Veto Político do PR, dar-nos entender 

que não existem de fato uma inconstitucionalidade das legislações produzidas 

pelo PN sob a proposta do governo anterior. O fato desta situação da inexistência 

legal, isto é, as duas legislações importantes para a municipalização de Timor-

Leste neste momento, carece realmente dessa política, dando conta que o PR 

apreciou as lacunas e os trâmites legais de uma legislação em conformidade 

com a CRDTL, que os parlamentares não deveriam aprovar e ao decretar a 

Promulgação de tais importantíssimas legislações para o estabelecimento do 

Poder Local e sua Eleições no final da Sessão Legislatura. 

Proposta do 
Ministério da 
Adminsitração 
Estatal (MAE)

Deliberação e 
Aprovação pelo 
Conselho de 
Ministros (CM)

Legislação do 
Parlamento 
Nacional (PN) e 
Decretados ao 
PR para a 
Promulgação

Promulgação ou 
Veto pelo 
Presidente da 
República 
(Art.88.º da 
CRDTL)
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Confirmando o mandato constitucionalmente estabelecido logo no artigo 

88.º sobre os trâmites a seguir salvo termo, é da competência exclusiva do 

Presidente da República em optar pelas três opções aos quais: (1). Promulgar; 

ou (2). Vetar; (3) E se Vetar qual será o Veto, porque existe de fato o Veto por 

Inconstitucionalidade ou o Veto Político. 

Neste contexto, ao analisar o conteúdo desta mensagem do veto 

presidencial, meramente um veto político por razões das regras ou trâmites 

periódicos das Sessões Legislaturas e Legislativas. Em suma, apelando aos 

ilustres deputadas e deputados para o reapreciarem de novo estes dois diplomas 

de caracter importantíssima para o estabelecimento do Poder Local para Timor-

Leste na IV Legislatura em consideração das razões fundamentadas pela 

mensagem do Veto Político do PR. 

Em conformidade com o Plano da Execução Estratégica da Política da 

Descentralização e Poder Local do VIII GC de 2018-2023, este processo político 

será transitada para o ano fiscal e a sessão legislativa de 2020-2021 segundo o 

organograma traçado (RDTL, 2019b). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 

 
 
 
 
 

2.8. As novas Estratégias Políticas  
 
 

Para a implementação da Política da Descentralização Administrativa e 

do Poder Local em Timor-Leste, o VIII GG aprovou a Resolução n.º 11/2019, de 

13 de março para a Execução da Estratégia da Descentralização Administrativa 

e de Instalação dos Órgãos Representativos do Poder Local.  

O governo considera que a aprovação do Decreto-lei n.º 3/2016, de 16 de 

março, sobre o “Estatuto das Administrações Municipais, das Autoridades 

Municipais e do Grupo Técnico Interministerial para a Descentralização 

Administrativa”, a lei definiu que o processo de Descentralização Administrativa 

e de Instalação dos Órgão Representativos do Poder Local se desenrolaria 

gradualmente ao longo de três fases sucessivas, a saber: (i) a Desconcentração 

Administrativa Territorial; (ii) a Descentralização Institucional; e (iii) a 

Descentralização Administrativa Territorial.  

O governo também considerou que entre setembro de 2016 e setembro 

de 2017, se iniciou o processo de Desconcentração Administrativa Territorial, 

nomeadamente através da celebração de contratos administrativos 

interorgânicos que: (1). Visará assegurar a delegação de competências dos 

órgãos da Administração Central nos órgãos de Administração Local; (2) Através 

da autonomização dos orçamentos anuais das Autoridades Municipais e das 

Administrações Municipais relativamente aos orçamentos anuais dos órgãos e 

serviços da Administração Central; (3) Através da desconcentração de 

competências nos órgãos de administração local para a prática de atos de gestão 

e de execução dos respetivos orçamentos.  

Através do seu programa, o VIII GC considera que a modernização da 

administração pública e a elevação da sua eficácia e a eficiência inclui 

necessariamente a sua desconcentração e descentralização, através da 

transferência de atribuições, competências e responsabilidades para os órgãos 

locais e municipais, capacitando-os e criando condições para que possam 

prestar serviços de qualidade.  
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O governo tendo em atenção, que a execução da estratégia da 

descentralização administrativa e de instalação dos órgãos representativos do 

Poder Local muito beneficiarão da aprovação de um calendário de ações a 

realizar pelo governo para o efeito (RDTL, 2019b).  

2.8.1 Compromissos estratégicos  
 
Com base na Resolução n.º 11/2019 de 3 de março, o VIII GC 

compromete-se a executar as seguintes estratégias: 

1. Reafirmar o seu compromisso, a sua vontade e determinação no sentido de 

retomar e de impulsionar a execução da estratégia de descentralização 

administrativa e de instalação dos órgãos representativos do Poder Local; 

2. A execução da estratégia de descentralização administrativa e de instalação 

dos órgãos representativos do Poder Local desenrolar-se-á de acordo com 

a seguinte calendarização anual: 

 

I. Durante o ano civil de 2019, o Governo: 

1) Apresentará ao Parlamento Nacional as Propostas das Leis sobre 

o Poder Local e a Descentralização Administrativa e sobre a 

Eleição para os órgãos representativos do Poder Local; 

2) Desenvolverá e apreciará em Conselho de Ministros as 

antepropostas de Lei sobre Finanças, Património e 

Aprovisionamento Municipais e sobre a Instituição das autarquias 

municipais; 

3) Aprovará a alteração do estatuto das Administrações Municipais, 

das Autoridades Municipais e do Grupo Técnico Interministerial 

para a Descentralização Administrativa; 

4) Aprovará os mapas de pessoal das Autoridades Municipais e das 

Administrações Municipais, iniciando a execução do programa de 

preenchimento das vagas que nos mesmos se verificarem; 

5) Aprovará e executará programas de formação dos recursos 

humanos das Autoridades Municipais e das Administrações 

Municipais;  

6) Aprovará e executará atividades de construção, de manutenção 

ou de requalificação de infraestruturas básicas e de 
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equipamentos públicos coletivos, através do Planeamento de 

Desenvolvimento Integrado Municipal e do Programa Nacional de 

Desenvolvimento dos Sucos; 

7) Organizará o processo de atualização, de raiz, da Base de Dados 

do Recenseamento eleitoral. 

 

II. Durante o ano civil de 2020, o Governo: 

1) Concluirá o programa de preenchimento das vagas dos mapas de 

pessoal das Autoridades Municipais e das Administrações 

Municipais; 

2) Aprovará e executará programas de formação dos recursos 

humanos das Autoridades Municipais e das Administrações 

Municipais nos domínios do planeamento, da fiscalização e das 

infraestruturas; 

3) Aprovará a conversão da Autoridade Municipal de Ermera e das 

Administrações Municipais de Aileu e de Liquiça em pessoas 

coletivas de direito público, dotadas de autonomia administrativa 

e financeira e de património próprio; 

4) Aprovará e executará um programa de avaliação das condições 

existentes em cada Município para efeitos de Instalação dos 

Órgãos Representativos do Poder Local. 

 

III. Durante o ano civil de 2021, o Governo: 

 

Organizará e realizará a Primeira Eleição para os Órgãos Representativos 

do Poder Local que reúnam as condições mínimas para esse efeito. 

 

2.8.2 Objetivo da Descentralização Administrativa  
 

Uma vez mais se confirma sobre o Plano Estratégico do Desenvolvimento 

Nacional de 2011-2030, a qual, estabeleceu os quatro objetivos da Política da 

Descentralização Administrativa designadamente são: 

1) O Desenvolvimento do setor privado nas áreas rurais; 



121 
 

2) A Promoção das Instituições de um Estado forte, Legítimo e Estável 

em todo o território; 

3) A Criação de novas oportunidades para uma participação 

democrática; 

4) Assegurar uma prestação mais efetiva, eficiente e equitativa dos 

serviços públicos, aos cidadãos. 

 

2.8.3 A estratégia definida para o processo da Descentralização 
Administrativa e a concretização do objetivo pelo PEDN de 2011-2030 

 

Nesta seção será composta por três processos a cumprir tais como: a 

preparação dos quadros legais, delegação de competências, optar estratégias 

para o desenvolvimento local tendo sido categorizado por reorganizar. 

Seguidamente a este, era a fase de desconcentrar os serviços como: 

introdução do sistema, construção ou requalificação dos edifícios (as 

infraestruturas) certamente com a formação ou capacitar os funcionários 

públicos, a continuação da delegação de competências aos locais e avaliação 

das condições mínimas para que possa realizar o Poder Local.  

O último mas não é o final, é descentralizar e será o patamar, isto é, a 

aprovação do envelope fiscal ao Poder Local, a realização das primeiras eleições 

democráticas locais para eleger os membros da representação do Poder Local, 

consequentemente com a aprovação do seu plano de desenvolvimento local, 

planos de ação anual e seu orçamento próprio, a prestação de serviços 

qualificados conforme os quadros legais, auditorias internas e avaliação 

“feedbacks” de todo o processo da Descentralização Administrativa e do Poder 

Local. 

A Figura 15 ilustra o processo de reorganizar, desconcentrar e 

descentralizar. 
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Figura 15: Reorganizar, desconcentrar e Descentralizar, segundo PEDN, 
2011-2030 

 

 

 

2.8.4 Estratégia de Descentralização Administrativa do VIII GC 
 

A estratégia da Descentralização Administrativa que o VIII GC optou neste 

processo são compostos por: (1) A desconcentração administrativa territorial que 

englobam as atividades da revisão política adotada, aprovações dos quadros 

legais em pacotes, harmonização e uniformização dos serviços existentes e a 

capacitação dos recursos humanos; (2) A descentralização administrativa 

institucional com ênfase de autonomização dos órgãos locais e reforçar nas 

habilidades para a gestão patrimonial local; e (3) A descentralização 

administrativa territorial com atenção para a escolha dos órgãos representativos 

Fonte: Ministério da Administração Estatal da RDTL, 2019 
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do Poder Local com a autonomização da gestão dos fundos e patrimónios 

próprio e, centrar já no planeamento estratégico localmente. A figura seguinte 

ilustra a referida estratégia.  

 

Figura 16: O enquadramento da Estratégia de Descentralização Administrativa 

 Fonte: Execução da Estratégia de Descentralização Administrativa e de Instalação dos 
Órgãos Representativos do Poder Local (VIII GC, 2019) 

 
 
 
2.8. 5 Fase da Desconcentração Administrativa Institucional 
 

Na execução da estratégia da Descentralização Administrativa e de 

Instalação dos Órgãos Representativos do Poder Local, o VIII GC optou por três 

principais fases de forma cíclica, cuja materializar as atividades rumo ao 

processo as quais: uma política do aumento e da melhoria da prestação de 

serviços públicos; um desenvolvimento por parte do setor privado na vida 

economia e para a criação das riquezas; e o último será a recolha das receitas 

próprias através da prestação de bens fornecidos pelos serviços públicos 

localmente. Esta estratégia cíclica, como se ilustra na Figura 17. 
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Figura 17: Fase da Desconcentração Administrativa Institucional 

Fonte: Execução da Estratégia de Descentralização Administrativa e de Instalação 
dos Órgãos Representativos do Poder Local (VIII GC, 2019) 

 
 
 

Segundo o ciclo do processo da desconcentração administrativa (Figura 

17), os fatos empíricos demostram que carecem nas legislações, neste contexto 

é a lei tributária e, em simulamento com os recursos humanos qualificados e bem 

equipados.  

Neste momento observa-se que as hipóteses colocadas neste estudo, 

tem a sua razão justificável no que se reporta sobre o setor de recursos humanos 

propriamente dita, e, a subsidiariedade do governo central (destacamentos de 

funcionários nacionais aos municípios) e o mais fundamental ainda não tem 

quadros legais para a recolha ou seja a cobrança das receitas próprias com 

eficácia e eficiente. 

A vontade política e a unidade em ação de interesse nacional face a este 

processo político, também são fatores que determinam a coesão e a 

sustentabilidade de uma governação efetiva e sólida para garantir as decisões 

tomadas e consequente implementação e, aos seus resultados com eficácia e 

eficiente.  
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Neste aspeto as forças políticas que constituem a maioria parlamentar são 

determinantes no sistema político de semipresidencialista prevista na estrutura 

do poder político timorense. Para o tal é preciso olhar sobre a importância das 

forças políticas legitimamente que tenham assentos parlamentares, sendo assim 

garantir a estabilidade da política governativa. 

Após a realização de uma 1ª eleição parlamentar antecipada em 2018 

depois da dissolução do Parlamento Nacional pelo Presidente da República, a 

nova postura política parlamentar timorense desenha-se como uma 

fragmentação e divergências como vemos na exposição do gráfico (ver Figura 

18). 

 
Figura 18: Forças políticas que tinham assentos no Parlamento Nacional, 

resultado da EA de 12 de maio de 2018 

 
 

  

Fonte: Comissão Eleitoral das Eleições de Timor-Leste (2018) 
 

 

Observa-se nesta figura, que, contudo, foram 7 bancadas parlamentares 

que constituem o universo de 65 deputados no Parlamento Nacional, situação 

ao qual, sempre careçam para a fusão dos partidos em coligações partidários ou 

seja aliança de maioria parlamentar para atingir uma sustentabilidade 

governativa. Foi um dos fatores que influenciam os programas, e projetos 

políticos apostas nos seus compromissos eleitorais que para nós, neste estudo 

foi uma fragilidade do poder político a que Timor-Leste enfrentava desde a sua 

independência. Esta situação tem bastante implicação políticos do 
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desenvolvimento em todos os setores, inclusivamente no que se concerne sobre 

a política da descentralização e do poder local. 

 
2.8.6 A Cronologia da Estratégia do Processo da Descentralização 
Administrativa e Poder Local 
 

No compromisso manifestado pelo VIII GC, através do Ministério de tutela, 

o Governo em conformidade com o seu programa, pretende implementar a 

Política de Descentralização Administrativa com a Execução dos Serviços 

Periféricos no Ministério da Administração Estatal através de Descentralização 

Administrativa (EEDAIORPL) (RDTL, 2019b). Neste conteúdo constam-se as 

duas intenções a cumprir as quais:  

1.  A Estrutura da Descentralização Administrativa, responsável pela 

formulação, acompanhamento e efetuação de avaliação da política de 

Descentralização Administrativa e do quadro jurídico, como sendo para 

promover a participação cívica neste referido âmbito; 

2. Os serviços Periféricos do MAE como sendo responsáveis pela 

operacionalização do sistema, do ato procedimental da gestão e da 

governação local que permita a prestação de serviços públicos efetivos, 

eficientes e equitativos a favor da população, melhorando as suas vidas 

e estimulando o desenvolvimento do setor privado nas áreas rurais. 

 

2.8.7 Evolução da Estratégia de PDA e Poder Local: Processo Político 
desde 2002-2009 

 

A Evolução dos Serviços da Administração Local como Reforma 
Administrativa 

 
Durante o processo da preparação da Descentralização Administrativa, o 

Governo pretende-se melhorar os órgãos de serviços administrativos local tendo 

em conta as seguintes atividades: 

1. Preparação dos serviços (a nível de organização, particularmente dos 

recursos humanos) para a assunção de novos cargos;  

2.  Introdução de um sistema, um procedimento de gestão e de 

Governação Local de carácter democrático, assegurando a melhor 

prestação de serviços a todo o povo, particularmente nas áreas 

remotas espalhadas pelo território; 
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3. Responsabilização perante as populações no local no desenvolvimento 

e na execução das estratégias do desenvolvimento local aptos para o 

melhoramento da vida das populações e aumentando o 

desenvolvimento e crescimento económico. 

 

Para atingir estas estratégias, o VIII GC optou por os seguintes passos 

para cumprir e, cronologicamente a partir das iniciativas desta política desde 

2002 e, dando em conta a sua previsão até o ano civil de 2009.  

A seguir exibe-se esta estratégica detalhadamente no cronograma do VIII 

Governo Constitucional. Entende-se que a projeção deste processo vai até o ano 

civil de 2029 com o fim do Plano Estratégico do Desenvolvimento Nacional 

(PEDN, 2011), e com a prévia preparação dos Planos e Ações Estratégicos do 

Ministério da Administração Estatal (MAE) para serem integradas no futuro 

PEDN de 2031-2050. 

Conforme o organograma político, ou seja, a cronologia deste processo 

desde 2002 até a presente e com as devidas previsões até o ano de 2019, se 

ilustra na seguinte figura. 
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Figura 19: Cronograma da Execução Estratégica da Política da 
Descentralização Administrativa e Poder Local, de 2002 – 2029 
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Fonte: Execução Estratégico de PDA e Poder Local (RDTL, 2019b, pp. 9–11) 

 
 
 

 
. 

2.8.8 Celebração de Protocolos e Acordos de Cooperação com Países 
Parceiros 

 

Como parte da Execução Estratégica de Descentralização Administrativa 

e da Instalação dos Órgãos Representativos do Poder Local, o Estado através 

do Governo, celebrou acordos de cooperações bilaterais com dois países 

parceiros nesta estratégica aos quais com a República de Portugal e do Estado 

Federado da Austrália em 2013. Os tais protocolos e acordos de cooperação 

como discriminadamente apresentada na seguinte tabela. 

 

Tabela 10: Protocolo de Acordos com Municípios e outras Entidades de 
Portugal de 21 de março de 2013 

N.º República Portuguesa República Democrática de  
Timor-Leste 

Municípios Municípios Aditamento 
01 Município de Abrantes Município de Bobonaro  
02 Município de Boticas Município de Liquiça  
03 Município de Bragança Município de Aileu  
04 Município de Campo Maior Município de Ermera  
05 Município de Cascais Município de Viqueque  
06 Município de Castelo Branco Município de Ainaro  
07 Município de Figueira Castelo Rodrigo Município de Manatuto  
08 Município de Figueira da Foz Município de Manufahi  
09 Município de Lamego Município de Aileu  
10 Município de Lisboa Município de Díli  
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11 Município de Melgaço Município de Viqueque  
12 

Município de Murça 
Município de Oecússi-
Ambeno 

 

13 Município de Oleiros Município de Ainaro  
14 

Município de Ourem 
Município de Oecússi-
Ambeno 

 

15 Município de Peredes Município de Baucau  
16 Município de Rio Maior Município de Bobonaro  
17 Município de Torres Novas Município de Manatuto  
18 Município de Vila Franca de Xira Município de Baucau  
19 Município de Ródão Município de Liquiça  
20 Município de Tondela Município de Covalima  
21 Município de Viseu Município de Ermera  
22 Município de Porto Município de Baucau 30/8/2014 
23 Município de Braga Município de Manatuto 24/11/2014 
24 Município de Penafiel Município de Lautem 18/5/2015 
25 

Município de Fundação CEFA 
Ministério da Administração 
Estatal 

6/12/2009 

26 Associação Nacional de Municípios 
Portugueses (ANMP) 

Idem 
21/3/2013 

27 Fórum das Autoridades da 
Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (Foral CPLP) 

Idem 
21/3/2013 

Fonte: EEDA-Ministério da Administração Estatal (2019, p. 20) 
  
 
 

Tabela 11: Protocolo de Acordos com os Municípios do Governo Federal da 
Austrália, celebrado em 21 de março de 2013 

N.º Estado Federal de Austrália República Democrática de Timor-
Leste 

Municípios   Municípios 
01 Governo Local de Vitória Secretaria de Estado da Descentralização 

Administrativa 
02 City of Ballarat Município de Ainaro 
03 City of Darebin Município de Baucau 
04 City of Casey Município de Ermera 
05 City of Greater Bendigo Município de Ainaro 
06 City of Kingston Município de Manatuto 
07 Macedon Ranges Shire Council Municípiuo de Manufahi 
08 Mornington Península Shire Município de Lautem 
09 More Land City Council Município de Aileu 
10 City of Port Philip Município de Covalima 
11 City of Wangaratta Município de Oecussi-Ambeno 
12 City of Yarra Município de Baucau 

 
Fonte: EEDA-Ministério da Administração Estatal (2019, p. 20)
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CAPÍTULO III – PODER LOCAL EM TIMOR-LESTE: UMA 
ANÁLISE DE CONTEXTO 
 
 

1. Introdução 
  

 

Este capítulo é composto pelos seguintes subcapítulos: Condições 

Sociais e Económicas do Território; Contexto Económico, em especial o gás e o 

petróleo; Características Geográficas e Demográficas; A Iniciativa Política; e, A 

Participação dos Cidadãos. 

Neste capítulo justifica-se a realização de estudos estratégicos para uma 

sustentabilidade governativa de modo a identificar os obstáculos para a 

implementação do poder local. Estes obstáculos podem-se situar quer a nível do 

governo central, como ao nível local, para além do discurso da agenda da política 

da descentralização nos diversos setores.  

Assim, será pertinente conhecer quais são as condições de contexto do 

Estado no que se refere à implementação de uma governação local, dando a 

devida importância aos recursos sociais, culturais, e económicos, no intuito de 

construir planos estratégicos sobre a institucionalização do poder local. 

 Neste sentido, os subtemas sobre condições sociais, culturais e 

económicas, merecem a maior atenção visto constituírem condicionantes para a 

política de descentralização administrativa e do estabelecimento da governação 

local em Timor-Leste. Torna-se necessário um quadro legal sobre a criação de 

fundos, de modo a garantir futuras receitas próprias, quer á nível nacional, quer 

a nível municipal. De acordo com Rebelo (2007) é a Descentralização e Justa 

Repartição de Recursos entre o Estado e as Autarquias Locais que permite uma 

efetiva descentralização financeira. 

Em relação às condições sociais e culturais damos especial ênfase às 

confissões religiosas que moldam a identidade do Estado e Nação. A história da 

libertação de Timor-Leste constitui uma base cultural aglutinante.  

Olhando para a História recente desta última colónia do Estado 

Português, identificam acontecimentos-chave. No final de 1975, Timor-Leste 

declarou a sua independência, mas no final daquele ano o processo de 

autodeterminação foi perturbado pela invasão militar do país vizinho, a 
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Indonésia, que anexou o ainda território português, enquadrando-o no seu 

Estado Unitário da República da Indonésia, durante 24 anos.  

A capacidade de resistência do povo de Timor Leste levou à sua 

Independência. Em 1999, com o patrocínio das Nações Unidas de um ato de 

autodeterminação, a Indonésia deixou o controlo do território. Timor-Leste 

tornou-se o primeiro novo Estado soberano do século XXI, em 20 de maio de 

2002. Após a independência, o país tornou-se membro das Nações Unidas e da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

De notar que o povo português teve um impacto na conquista da 

independência de Timor-Leste. Ao conquistar a sua libertação e independência, 

o povo português fez valer o seu direito de potência administrante ao território 

em causa, o que lhe permitiu agir junto das organizações internacionais na 

defesa dos interesses de Timor-Leste. Por outro lado, o movimento de 

solidariedade do povo Português, provocado pela divulgação do massacre de 

Santa Cruz de Díli em 1991, assim como a divulgação internacional da viagem 

do navio histórico Português Lusitânia Expresso para Timor-Leste em 1992, 

onde seguia a bordo o ex-Presidente da República Portuguesa, Doutor António 

dos Santos Ramalho Eanes, merecem uma referência neste estudo, devido à 

sua reconhecida importância na libertação e no surgimento deste novo Estado 

no seculo XXI.  

O papel da hierarquia da Igreja Católica Local teve relevância devido `a 

sua forte ligação com a população. Esta população de maioria católica é singular, 

visto estar numa região em comparação com dois vizinhos gigantescos (a 

Austrália e a Indonésia), a secção de análise sobre os interesses de geopolítica 

e consequentes adesões nos blocos regionais e internacionais, para um território 

da meia ilha como Timor-Leste, era demasiada pequenina no seio da região da 

sudoeste asiática e, por esta consideração, estrategicamente este território 

recém-independente, pretende preconizar uma política de boa vizinhança com 

outros países através da adesão nos blocos, citamos aqui a como a CPLP, a 

ASEAN e outros. Por isso, estes subtópicos merecem a sua abordagem para 

alguém de interessa, para os futuros estudos sobre as características quer 

sociais, culturais, económicas e políticos daquele país.  
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Como exemplo de um recurso local a explorar para arrecadação de fundos 

próprios, consideramos neste capítulo os monumentos históricos de Timor-

Leste. Tal está em consonância com a fundamentação económica, no âmbito da 

teoria das receitas de um governo local, que os considera como atrações 

turísticas passíveis de serem economicamente rentáveis. 

A independência constituiu por isso, uma soberania total, e por acaso não 

foi uma mera exposição, mas as delimitações das fronteiras quer terrestre, e era 

bem uma única só com a Indonésia mas como também para as delimitações 

fronteiriças marítimas com ambos países vizinhos tanto com a Indonésia e 

particularmente com a Austrália onde, o mar de Timor detenha uma maior 

riqueza de recursos naturais isto é, o gás natural e petróleo como também outros 

recursos marítimos.  

No que se lidar com a coerência deste tema do estudo, os resultados 

indicam que realmente existem recursos digamos suficientemente para a 

sustentabilidade governativa e ao desenvolvimento social económico com as 

receitas destas fontes de maior rendimento ao Estado, como também de outras 

receitas não petrolíferos advindas de outras mercadorias de exportação do 

território.  

Os primeiros rendimentos como retornos da política de criação do Fundo 

Petrolífero tem vindo a sustentar a constituição do Orçamento Geral do Estado 

(OGE) desde a sua criação até a presente. Com o estudo realizado, observa-se 

os maiores anseios e participação dos cidadãos para uma rápida 

descentralização do poder de governo central e ao estabelecimento do próprio 

poder local em causa. No nosso olhar, vimos isto como um bom resultado em 

consonância das iniciativas políticas tomadas pelo Estado através dos governos 

anteriores desde a restauração da independência sobre a descentralização e 

poder local. 

 Por outro lado, descobre-se a lentidão do estabelecimento deste poder 

local depois dos 18 anos da sua independência (período de 2002-2019), 

implicando a participação dos cidadãos no desenvolvimento local para a 

resolução dos seus próprios problemas.  

A questão da gestão política do Estado tornou-se cada vez mais críticos 

onde provocando a instabilidade governativa, a partir do I até VIII Governo 

Constitucional. Foi um dos maiores indicadores como obstáculos e desafios 
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enfrentados por este Estado, para além de muitos outros problemas de quase 

duas décadas da sua soberania. 

Quanto a situação geográfica abordada neste capítulo tem a sua íntima 

relação com a política da descentralização e poder local segundo a vontade 

política dos atores políticos do Estado, com as legislações aprovadas, no 

respeito de política sobre a divisão administrativa do território e da criação dos 

municípios. Neste contexto, a dimensão geográfica territorial e a densidade 

populacional merecem a consideração a serem enquadradas nesta análise.  

Um outro aspeto mais crucial para a implementação de uma governação 

local mais eficácia e efetivo, era a questão dos recursos humanos. Neste caso, 

a exposição da situação do setor de funcionalismo público, será uma exibição 

pertinente para a vida de administração pública timorense, dando atenção da 

diagnóstica patrimonial nacional para a desconcentração e repartição dos 

recursos públicos. 

Assim, estrutura-se neste capítulo as seguintes secções, aos quais: (1) 

Introdução justificativa do capítulo; (2) Condições sociais e económicas; (3) 

Contexto económico; (4) Características geográficas e demográficas; (5) 

Contexto político; (6) Participação dos cidadãos. 

 

 
2. Condições Sociais e Económicas do Território 

 
 

2.1. Contexto Social 
 
Timor-Leste é conhecido como um dos países de maior tolerância étnica 

e multe confissões religiosas, mas é o primeiro de maioria da religião Católica 

Roma da região. Com esta maior percentagem quase 100% Católica, me 

parece justificar a história de maior tolerância logo do 1.º Governo 

Constitucional da República Democrática de Timor-Leste de 2002, sendo o 

chefe executivo ou o Primeiro-ministro era um de muçulmano. Estas 

percentagens podemo-nos demostrar segundo os dados estatísticos do censo 

populacional e habitacional de 2015. 

A Constituição timorense define no artigo 12.º que o Estado reconhece 

e respeita as diferentes confissões religiosas, as quais são livres na sua 
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organização e no exercício das atividades próprias, com observância da 

Constituição e da lei. Para além disso, o Estado promove a cooperação com as 

diferentes confissões religiosas, que contribuem para o bem-estar do povo.  

Esta doutrina constitucional tem vindo a sincronizar ao preceito de 

supremacia legal logo inseridas no Princípio Fundamental da República 

Democrática de Timor-Leste no que se define sobre o objetivo do Estado o 

seguinte: “Promover a edificação de uma sociedade com base na justiça social, 

criando o bem-estar material e espiritual dos cidadãos”21. (CRDTL, 2002) 

Durante 24 anos da anexação da Indonésia, o governo de Jacarta 

conseguiu introduzir uma política estratégica através de um programa de 

transmigração local, ou seja, interprovincial, onde Timor-Leste foi um dos 

maiores alvos deste projeto com milhares das pessoas vindas das outras ilhas 

da Indonésia, mas maioria são da ilha de Java onde havia muito mais elevado 

números da população. Mesmo assim, o espírito da resistência timorense 

continuaria a ser vivos e lutando em clandestinidade e também manifestações 

vivas contra os indonésios para a libertação e autodeterminação rumo a 

independência.  

Esta fortíssima identidade persistiu e resistiu contra a ocupação ilegal do 

território e, como o patamar de tudo isto, chegou então a explosão do massacre 

de Santa Cruz onde convidou as reações do mundo internacional e, antes disto 

havia tido visitado o território, o Santo Padre Santo João Paulo II á Díli a 12 de 

outubro de 1989 onde beijou o solo de Timor-Leste e que é a Terra de Santa 

Cruz, interpretando como um gesto de reconhecimento da soberania do 

território.  

Foi assim a historial do sucessivo do incidente sangrenta de Santa Cruz 

de 12 de novembro de 1991, com 300 e tal jovens massacrados onde os seus 

cadáveres foram escondidos pelos militares indonésios até a presente. Esta 

manifestação de “Lorico Assuwaín” são jovens católicos depois de uma 

celebração da Santa Missa na Paróquia de Santo António de Motael rumo ao 

Cemitério de Santa Cruz para colocar as flores e velas na campa do saudoso 

                                                           
 
21 Princípios fundamentais e objetivos do Estado consagrados no artigo 6.º, alínea e), que promove 
a edificação de uma sociedade com base na justiça social, criando o bem-estar material e espiritual 
dos cidadãos. 
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assassinato jovem Sebastião Gomes pelos militares indonésios na própria 

igreja no dia 28 de outubro, lugar onde os jovens católicos tomaram refúgios 

em preparação dos atributos políticos para a receção de uma visita da 

delegação parlamentar da Assembleia da República Portuguesa ao território 

segundo o acordo com o governo da Indonésia.  

Com a rejeição unilateral pelas autoridades de Jacarta a esta visita 

parlamentar, teve impacto a um assalto brutalíssimo pelos militares indonésios 

onde causou a morte do jovem Sebastião Gomes, logo dentro da Igreja de 

Motael. Tudo isso aconteceu por motivações de identidade catolicismo face aos 

indonésios. Como consequência, o ex Presidente da República Portuguesa 

António dos Santos Ramalho Eanes, embarcou com o famoso Barco Lusitânia 

Expresso a 9 de março de 1992 com 120 estudantes e ativistas de 23 países a 

bodo em solidariedade para Timor-Leste com o espírito da cancão famosa de 

Luís Represas intitulada “Aí Timor… os outros calam, cantemos nós...”.  

Depois de uma viagem que perdurou 3 meses, a delegação de Lusitânia 

Expresso tenha sido rejeitada no mar de Timor pelas fragatas militares 

indonésios e, esta mensagem convidou a reação intensivamente do mundo 

internacional para o caso de Timor na perspetiva de direitos humanos e da 

liberdade, nomeadamente a restauração do processo da descolonização e 

autodeterminação do povo de Timor-Leste como última província do ultramar 

da administração portuguesa.  

As religiões professadas pela população, segundo os dados do Censo 

Populacional e Habitacional de 2015, apresenta a seguinte distribuição: 

Católica Romana (98%), e as outras, tais como o Protestante, Muçulmana, 

Budista, Hindu com apenas 2% (ver Tabela 12). 
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Tabela 12: Confissões Religiosas em Timor-Leste 

 

Fonte: Direção Geral de Estatística de Timor-Leste (2017) 
 

Esta composição religiosa revela a tolerância entre a população. Sendo 

um país maioritariamente católico Timor-Leste reconhece outras confissões 

religiosas e crenças pessoais. Timor-Leste é um Estado laico, com uma 

identidade cultural bem preservada. 

Esta riqueza da identidade cultural também se manifesta sobre o bem-

estar das pessoas timorenses integralmente em que este jovem país crescer, 

não só na vida material económica, mas em simultaneamente a isto é a 

necessidade espiritual. Esta situação difere do seu país vizinho (Indonésia), que 

apresenta a maioria muçulmana no mundo, a identidade timorense constituiu 
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uma maior motivação aos timorenses de ser diferentes, e por isso contornando 

o governo de Jacarta apesar de este Estado concedeu muitas oportunidades aos 

jovens timorenses a estudarem nas Universidades Indonésias, face ao contrário 

a sua política para conquistar o coração dos timorenses em apoiarem a sua dita 

anexação e ambição territorial e, como resultado, o patriotismo e nacionalismo 

desses jovens aumentaram, saltaram as muralhas das embaixadas dos 

governos ocidentais em Jacarta e, reivindicaram asilo político, considerando 

Portugal como país de Potência Administrante e Juridicamente sobre o território, 

recusando a presença da Administração e do Poder Local da Indonésia em 

Timor-Leste.  

Foi evidentemente que os militares indonésios construíram um 

Monumento de Cristo Rei em Díli localizada na área de Areia Branca com a sua 

altura de 27 metros depois o do Rio de Janeiro em Brasil com 30 metros. Quanto 

mais aproximaram em termos persuasivas através destas obras, mais se 

fortificava uma reação contrária ao esperado, ou seja, mais aumentado a 

identidade cultural de um povo de maioria católica se reafirmava. 

Este Monumento de Cristo Rei de Díli depois veio a ser inaugurado pelo 

Presidente da Indonésia Suharto, mas pela via aérea num Helicóptero militar 

acompanhado pelo Bispo da Diocese de Díli Dom Carlos Filipe Ximenes Belo, 

SDB (Premiado Nobel da Paz de 1996).  

Para além do monumento de Cristo Rei construído pelos invasores 

indonésios, hoje fica preservado como uma herança do Património da Identidade 

Cultural de Timor-Leste, e isso veio confirmar a evangelização do Catolicismo 

dos Missionários Portugueses no Seculo XV através de Lifau hoje conhecido por 

Oecússi-Ambeno, o enclave. Os missionários começaram a passar pela uma ilha 

da região com a receção da comunidade local com a oferta de coroas das flores 

e até hoje, aquela ilha pertencente a jurisdição da indonésia da sua Província de 

“Nusa Tenggara Timur” (NTT) com a sua capital em Kupang. Esta ilha depois foi 

batizada com o nome da ilha de Flores até hoje com uma maior Universidade 

Católica para Seminaristas na região.  

Este Património da Identidade Cultural do enclave de Oecússi-Ambeno 

conhecido por Monumento de Lifau na ótica antropológica constituiu a sua 

própria assimilação cultural timorense com as suas cinco quinas.  
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Uma das riquezas de Património Cultural mais visível de Timor-Leste é o 

Palácio do Governo, edifício onde se funciona o Governo Provincial Ultramarina 

Portuguesa até a revolução de 25 de Abril de 1974, passando pela ocupação 

pelos indonésios durante 24 anos, da Administração Transitória das Nações 

Unidas durante 2 anos e meio, e hoje é o Palácio da Democracia do Governo da 

República Democrática de Timor-Leste.  

O estilo de arquitetura europeia robusta deste edifício e está sendo 

considerado como uns dos principais patrimónios estatais preservados. 

Apresenta um monumento do Símbolo Cruzado e os cinco quinas até a presente 

data. Foi considerado a herança que constituiu a civilização europeia na ilha 

através dos missionários Dominicanos naquele século. Por tais considerações 

das potencialidades culturais sociais, a língua portuguesa tem vindo manifestada 

numa emoção histórica e antropológica que construiu a evolução do aspeto 

antropológico e sociológico timorense em culminante logo considerado como 

último país irmão da CPLP na região. 

Um marco importante é a Estátua de Nossa Senhora Imaculada 

Conceição situada na capital de Timor-Leste no recinto Episcopal da Diocese de 

Díli. O monumento foi construído em 1954 e inaugurado em 1956 pelas 

autoridades do governo provincial ultramarina com autoridades da hierarquia da 

Igreja Católica Local. A figura apresenta o brasão simplificado do Timor-

Português e rodeado de anjos. Hoje considera-se como principal património 

onde se concentram as comunidades cristãs nas celebrações religiosas, 

nomeadamente onde todos os anos este é um ponto culminante da procissão do 

Corpo de Deus.  

Antes da celebração da cerimónia de transferência de poder pelas Nações 

Unidas para autoridades políticas timorenses e as autoridades internacionais e 

nacionais, concentraram neste recinto, em 2002 em Díli Taci, antes de partiram 

para a cerimónia.  

Deste modo, este monumento é importante para a identidade cultural de 

Timor-Leste, revelado pelo seu estado bem preservado, sendo um património 

histórico nacional da sociedade timorense. 
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2.2. Proteção do Património e da identidade cultural pelo Estado 
 
 

Para a política de Proteção da Identidade Cultural do Estado, assim, o 

Conselho de Ministros aprovou a Resolução n.º 25/2011, sobre a Proteção 

destes Patrimónios históricos com as seguintes afirmações: “O Programa do IV 

GC, no ponto 3 relativo à Arte e Cultura expressa a determinação do Governo 

em colocar a cultura ao serviço da afirmação da Nação e do Estado Timorense”. 

 Este documento refere ainda que deve ser através da cultura que Timor-

Leste se deverá posicionar, preservando, enriquecendo e salvaguardando a sua 

identidade, sendo que: “a proteção da cultura assegura a perenidade e a 

transmissão ao longo de gerações, do legado histórico e etnográfico dos nossos 

antepassados e das conquistas, realizações e valores contemporâneos” (RDTL, 

2011). 

No que especificamente diz respeito ao património cultural, a Política 

Nacional da Cultura, aprovada em Conselho de Ministros a 23 de setembro de 

2009, prevê a criação de mecanismos legais que permitam uma eficaz gestão e 

preservação do património cultural de Timor-Leste, no sentido de definir os 

direitos e deveres dos cidadãos perante o património cultural do país, 

contribuindo para a sua salvaguarda e valorização.  

Foi devidamente da responsabilidade do Estado proteger e valorizar o 

património cultural como instrumento de democratização do acesso à cultura e, 

como elemento fundamental no processo de consolidação da identidade e 

soberania nacionais e considerando que a classificação e a proteção dos bens 

culturais imóveis de Timor-Leste deverão sempre ser realizadas com o objetivo 

último de criar uma sociedade justa e igualitária, assumindo a diversidade 

cultural como um princípio humanitário e de desenvolvimento fundamentais.  

Assim, o Governo reconhece que cabe à Secretaria de Estado da Cultura 

e aos serviços sob sua direção, assegurar o enquadramento legal indispensável 

à inventariação, gestão, proteção e valorização do património cultural e 

arquitetónico de Timor-Leste. 

A aprovação de um conjunto de orientações estratégicas e regulatórias 

para a defesa e preservação do património cultural de Timor-Leste, enquanto 

ferramenta fundamental da defesa e consolidação da unidade e identidade 

nacionais (RDTL, 2011). 
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2.3.  Riqueza dialectical  
 

Timor-Leste reconhece duas línguas oficiais em simultânea que é o 

Português e o Tétum, conforme consagradas na Constituição da República de 

2002 logo no artigo 13.◦. Para além disso, o Tétum também é considerado como 

a Língua Nacional que é a mais faladas no território para além de várias 

dialéticas compostas acerca de 25 línguas maternas (Fisher, 2010), mas, outros 

relatam acerca de 38 dialetos (fontes carenciadas) em todo o território nacional 

desta meia ilha.  

O inglês e o bahasa indonésio também são adotados como línguas de 

trabalho de acordo com a Constituição da República, mas na parte das 

disposições finais e transitórias, definidas no artigo 159.º.  

Foi um debate crucial, mas substancialmente considerado no que diz 

respeito as línguas, porque a história constituiu uma consideração de grande 

vantagem para a decisão dos membros da Assembleia Constituinte em definir, 

qual será a língua oficial optada na Constituição da República em 2002. Ora 

existem de fato muitos dialetos no território e para além de outras três línguas 

estrangeiras que são: o Português, o Inglês, e o Bahasa Indonésio. 

Se formos para uma nova consulta popular, o bahasa indonésio poderá 

ganhar porque esta língua era assim facilmente falada em todo o território 

nacional quase em todas as camadas da sociedade timorense. Ora o Inglês foi 

um dos interesses dos irmãos do país vizinho australiano que maioria lideram a 

Administração Transitória da ONU em Timor-Leste durante 2 anos e meio, e por 

tal, talvez tenham algumas tendências ao internacionalizarem Timor-Leste como 

East Timor, mas de fato esta última colónia portuguesa de remota nunca 

constituiu o bloco de Commonwealth-nations da colonização de Grã-Bretanha. 

Estrategicamente os políticos da Assembleia Constituinte conscientes 

com a derrota dos indonésios um ano depois do referendo de 30 de agosto de 

1999, e se voltássemos a outra consulta popular sobre as línguas, o português 

poderá perder por razões estatísticas de que menos de 10% dos timorenses que 

falam esta língua de camões. Isto refletia também as falhas do governo colonial 

durante quatro seculos e meio, que não conseguiram erradicar bem essa língua 

de Camões no território. Mas a decisão era capaz de decidir, ou seja, no 

cabeamento dos representantes eleitos e legítimos a decidirem e, que 
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fortemente considerando a identidade da religião catolicismo difere Timor-Leste 

com a Indonésia tanto como o da Austrália e, que os quatrocentos e cinquenta e 

tal anos da dominação Portuguesa, também constituiu uma assimilação cultural 

bem enraizada no seio da comunidade Timorense.  

Assim, a decisão tomada é o Português em simultaneamente com o 

Tétum definidas como línguas oficiais para a República Democrática de Timor-

Leste. Embora ambas línguas como o Inglês e bahasa indonésio, também 

inseridas na Constituição da República apenas como línguas de trabalho ou de 

convivência. 

Em suma, com tantas línguas e dialetos em termos antropológicos e 

culturais, são consideradas como uma das riquezas sociais e cultural potenciais 

para Timor-Leste. De facto, importa salientar aqui que a População de Timor é 

composta por um conjunto muito diversificado de grupos etnolinguísticos que ao 

longo dos tempos se misturam no território. Do ponto de vista étnico, 

predominam os tipos malaios, uns de origem Indo-europeia, outros de origem 

Mongólica, mas há também tipos Negroides, afins dos Melanésios e dos Papuas 

da Nova Guiné, e, ainda em menor número, tipos Europeus e Africanos (Fisher, 

2010). 

A maioria das línguas faladas pelos timorenses integra-se na família 

austronésia ou malaio-polinésia. Outras línguas com menos falantes serão 

provenientes dos povos papuas, os primeiros povoadores da ilha. Mercê de 

fluxos migratórios de população chinesa, o mandarim, o cantonês e, 

principalmente, o haicá22 são também faladas por pequenas comunidades.  

  As necessidades de comunicação e as guerras entre grupos 

conduziram à sua dispersão territorial e à interpenetração de etnias e línguas, de 

modo de cada grupo pode falar várias línguas e a mesma língua pode ser falada 

por várias etnias. Muitos estudos antropológicos divulgam estas variedades 

resultantes de passagens estrangeiras no território e de fato do ponto de vista 

antropológico constituem uma assimilação cultural. 

                                                           
 
22 O Haicá, também chamado de “Haiku” ou “Haikai”, é um poema curto de origem japonesa. A 
palavra haicai é formada por dois termos “hai” (brincadeira, gracejo) e “kai” (harmonia, 
realização), ou seja, representa um poema humorístico (cf, haicá). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_chinesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_mandarim
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_cantonesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_hac%C3%A1
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Para o desenvolvimento das línguas em Timor-Leste, o Governo através 

do Decreto-lei n.º 1 de 14 de abril de 2004, cria o Instituto Nacional Linguística 

(INL), e que foi incumbido de ser o guardião científico do Tétum oficial. Esta 

mesma legislação estabeleceu como padrão ortográfico do tétum oficial 

desenvolvido por este Instituto. É uma instituição que oficialmente responsável 

pelo estudo e desenvolvimento da língua tétum e das restantes línguas 

regionais faladas no país. 

O INL está ligado à Faculdade de Educação, Artes e Humanidades, sendo 

uma instituição orgânica da Universidade Nacional de Timor Lorosae (UNTL), e 

têm a sua sede no edifício de Liceu Dr. Francisco Machado (RDTL, 2004). Para 

a observância das línguas maternas existentes no território desta meia ilha, a 

seguir faríamos a sua exposição a das multas etnias como estão codificados na 

Figura 20. 

 

Figura 20: Codificação das línguas em Timor-Leste 

 
Fonte: Fisher (2010) 

 
 

Um país de meia ilha de 14 mil Km2 e mais, com a população acerca de 

1.200 mil e tal, possuírem mais de 38 dialetos o que dificulta a unidade nacional. 

Mas a realidade demonstrou ao contrário para a unidade e ação, isto é, a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_t%C3%A9tum
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_de_Timor-Leste
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_de_Timor-Leste
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resistência nacional contra a ocupação ilegalmente pela indonésia durante 24 

anos, o Tétum foi uma das línguas que mais faladas e que reuni todas as etnias 

regionais e como tal, o Português foi uma das línguas da resistência por esta 

lógica de que todos os dirigentes da guerra e guerrilha para a causa de Timor-

Leste, defenderam e utilizaram para a correspondência com o mundo exterior 

para além do Inglês. 

 

3. Contexto Económico 
  

3.1. Recursos Naturais 
 
Graças pela sorte de posse dos poços de Gás Natural e de Petróleo no 

mar de Timor, assim se constituí um maior rendimento económico para este novo 

Estado. Neste contexto, o Estado de Timor-Leste logo através do 1.º GC, 

celebrou um tratado com a Austrália para as primeiras explorações desta riqueza 

nacional denominado por Tratado do Mar de Timor. 

Para esta importante fonte do rendimento futuro para a sustentabilidade 

económica de Timor-Leste, o Estado através do Governo aprovou os seus 

quadros legais para garantir e ao salvaguardar esses recursos vitais para o 

desenvolvimento nacional. A Tabela 13 ilustra os quadros legais aprovados pelo 

Estado como seguinte. 

 

Tabela 13: Quadros Legais sobre a criação de fundos económicos de Timor-Leste 

N.   Legislações 

1 O Tratado do Mar de Timor, assinado em 20 de maio de 2002, entre o governo de Timor-
Leste e o governo da Austrália, designados por:” Tratado do Mar de Timor”. 

2 Resolução do Parlamento Nacional n.º 2/2003 de 1 de abril, que ratifica o Tratado do Mar de 
Timor entre o governo de Timor-Leste e o governo da Austrália. 

3 Lei n.º 3/2003 de 1 de julho sobre Tributação dos Contratantes do Campo de Bayu-Undan. 

4 Lei n.º 4/2003 de 1 de julho sobre o Desenvolvimento do Petróleo do Mar de Timor 
(Estabilidade Tributária) 

5 Lei nº 8/2005 de 3 de agosto, sobre a Lei de Tributação do Petróleo 
6 Lei n.º 9/2005 de 3 de agosto, sobre a Lei do Fundo Petrolífero. 

7 Lei n.º 13/2005 de 2 de setembro de 2005, sobre a Lei das Atividades Petrolíferas 

8 Lei n.º 4/2005 de 7 de julho, sobre a Lei do Investimento Nacional 
9 Lei n.º 5/2005 de 7 de julho, sobre Lei do Investimento Externo 

  
Fonte: Portal do Governo da RDTL (2019) 

 



147 
 

O Tratado do Mar de Timor 
 

O Tratado do Mar de Timor assinado entre os governos de Timor-Leste e 

da Austrália em 20 de maio de 2002 e ratificado pelo Parlamento Nacional 

timorense em 17 de dezembro de 2002 permite que a exploração dos recursos 

petrolíferos continue a ser efetuada na área do Mar de Timor, denominada de 

Área de Desenvolvimento Petrolífero Conjunto (JPDA) segundo a Resolução de 

Ratificação do Parlamento timorense (RDTL, 2003c). 

Este tratado autoriza com certas restrições, que cada um dos governos 

aplique o seu regime fiscal às atividades petrolíferas denominado por JPDA ou 

a Área de Desenvolvimento Petrolífero Conjunto. De acordo com este tratado, 

Timor-Leste pode aplicar o seu regime de tributação a 90% das atividades 

petrolíferas; a Austrália pode aplicar o respetivo regime de tributação a 10% 

dessas atividades. 

O campo de Bayu-Undan é a maior descoberta, até à data, na Área de 

Desenvolvimento Petrolífero Conjunto. A produção e as Receitas fiscais relativas 

a este campo irão representar uma porção muito significativa no orçamento 

nacional de Timor-Leste e do BIP, a partir de meados de 2004, que era a data 

prevista para o início da produção.  

A Lei n.º 3/2003 de 1 de julho sobre Tributação dos Contratantes de Bayu-

Undan estabelece o regime tributário para o desenvolvimento do campo de 

Bayu-Undan. O objetivo deste diploma é o de encorajar os Contratantes de Bayu-

Undan a prosseguir com a fase de Gás do projeto, para além da fase de líquidos. 

O desenvolvimento do projeto na fase de Gás irá permitir a Timor-Leste 

aumentar as receitas totais provenientes deste campo de Bayu-Undan. (RDTL, 

2003b). 

A presente lei entra em vigor quando a Comissão Conjunta aprovar os 

Contratos de Partilha de Produção do JPDA (Joint Petroleum Development 

Area), incluindo os anexos a esses contratos estipulando sobre a avaliação do 

Gás Natural, a Autoridade de Desenvolvimento aprovar a alteração ao Plano de 

Desenvolvimento relacionada com a exportação de gás, e os contratos para o 

transporte e venda de gás natural pelos contratantes (RDTL, 2003b). 

Ora sobre a área de exploração conjunta do petróleo, originalmente este 

recurso natural era conhecido por Timor Gap. O Timor Gap é a zona de fronteira 
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marítima (subsolo) definida por acordo entre a Austrália e a Indonésia em 1972 

e que resulta de Portugal não ter chegado a acordo com aquele país sobre os 

princípios a seguir na definição da fronteira da então província ultramarina 

portuguesa de Timor (hoje Timor-Leste) com a Austrália.  

Com o Tratado do Mar de Timor, substitui um outro Tratado do Timor Gap 

que tinha sido assinado entre a Austrália e a Indonésia em 11 de setembro de 

1989, já não válido porque, com o final da ocupação indonésia, o território de 

Timor-Leste deixou de ser uma província da indonésia.  

Naquele Tratado entre a Austrália e a Indonésia, segundo o mapa do 

chamado de área de exploração conjunta, vimos que a divisão muito 

desproporcionada com maioria deste campo de Gás Natural e de Petróleo mais 

possuída à Austrália do que á Indonésia, mesmo embora que os ambos de fato 

não tenham nenhuma soberania a esta riqueza petrolífera. Este recurso natural 

pertence ao povo de Timor-Leste que, apenas ainda se ficava em suspenso por 

razões das intervenções e interrupções militares indonésios ao território em 

1975, que obviamente perturba os direitos dos timorenses para uma verdadeira 

descolonização e autodeterminação. 

 

 
O segundo Acordo entre Timor-Leste e Austrália sobre fronteira marítima 
 

Em 2006, os dois governos assinaram um tratado que define uma nova 

fronteira marítima entre os dos países e dita que Díli deve receber entre 70% e 

80% das receitas de petróleo e gás natural extraídos das reservas existentes no 

Mar de Timor.  

Como resultado deste acordo foram definidas as fronteiras marítimas do 

mar de Timor assinado pelos dois homólogos, o Ministro dos Negócios 

Estrageiros de Austrália Alexander Downer e de Timor-Leste, José Manuel 

Ramos Horta, testemunhado pelos dois Primeiros-ministros, John Howard e Mari 

Alkatiri em 2006. 

O desafio é chegarem a acordo quanto ao novo gasoduto que vai ligar os 

dois territórios. Aproveitando a véspera da crise política e militar de 2006, o 

governo australiano urgiu o Governo de Timor-Leste para assinar o segundo 

acordo sobre a fronteira marítima, porque desde a independência os dois 

Estados ainda não definiram os seus limites das fronteiras marítimas pela 
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Austrália continua a ser vinculada unilateralmente a um tratado ou acordo entre 

ela e a Indonésia em 1972, quando Timor-Leste ainda pertencia à jurisdição 

portuguesa.  

A Austrália e Timor-Leste assinaram um novo tratado sobre a fronteira 

marítima permanente que divide os dois países no Mar de Timor – um acordo 

que vem pôr fim à disputa de mais de uma década entre os vizinhos, relacionada 

com os direitos de exploração de reservas de petróleo e de gás natural existentes 

naquele mar. Timor-Leste, que conquistou a sua independência da Indonésia há 

24 anos e que hoje continua a ser uma das nações mais pobres do mundo, 

passará agora a reter grande parte das futuras receitas de petróleo e gás na 

região (Viana, 2006). 

Para além da potência económica petrolífera, o país também usufruiu 

rendimentos de outras fontes non-petrolíferas como por exemplo da parte de 

agricultura com uma porção da população acerca de 80% agricultores. O Café 

de Timor é uma importante mercadoria de exportação para o mercado 

internacional. 

Na Figura 21 observamos para além do rendimento vindos do Fundo 

Petrolífero, a mercadorias da exportação de Café Timor tem um contributo como 

único produto e de exportação mercadoria para o crescimento da economia de 

Timor-Leste alvos aos 14 países de parcerias internacionais sendo os Estados 

Unidos da América e a Alemanha como dois países como grandes consumidores 

do Café de Timor a seguir o país vizinho da Indonésia com os preços poucos 

elevados aos EUA, a seguir Alemanha e Portugal com o Delta Café.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-australia-43296488
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Figura 21: Países compradores do café de Timor 

 

Fonte: Direção Nacional de Estatística de Timor-Leste (2017) 
 

Para além dessas duas fontes de exportação de mercadorias para 

economia do país, este jovem país possui muito mais riquezas de mercadorias 

agrícolas e de outros recursos naturais por explorar pela Agência Nacional da 

Geologia e de Petróleo e do Gás Natural da parte terrestre. 

 

 

O Crescimento Económico 
 

Para Timor‐Leste se tornar um país com rendimentos médio‐altos até 

2030, segundo o PEDN de 2011-2030, não só dependente ao fundo petrolífero, 

mas será necessário um crescimento económico não‐petrolífero sólido e de 

qualidade. O investimento público registado entre 2007 e 2016, através da 

política fiscal de concentrar despesas nos primeiros anos de modo a construir os 

alicerces para o desenvolvimento económico, conduziu o crescimento da 

economia não‐petrolífera, que foi em média de 6,9% ao ano. Pretendeu‐se com 

isto criar as bases necessárias para um desenvolvimento sustentável a longo 

prazo conduzido pelo setor privado.  

O PIB não‐petrolífero real teve um crescimento forte, passando de 4,0% 

em 2015 para 5,3% em 2016 (MF-RDTL, 2019). O consumo das famílias 
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aumentou 6,0%, o que sugere que os níveis de vida continuam a melhorar em 

Timor‐Leste. Houve desafios em 2017 que se mantêm em 2018 e que afetaram 

as previsões de crescimento. Todavia, com o regresso a uma situação 

orçamental normal o orçamento para 2019 apresentará um crescimento forte de 

5,9% (MF-RDTL, 2019). 

O PIB nacional do Estado caiu no ano económico de 2017 causadas pelo 

impasse político após a eleição geral parlamentar e a formação do VII GC que 

perdurou apenas de 7 meses, devidamente por falta de uma sustentabilidade de 

uma maioria parlamentar, face de a não aprovação do Programa do Governo e 

o seu Orçamento Geral do Estado (OGE), criou uma grave crise institucional com 

o impacto da dissolução do Parlamento Nacional pela 1.ª vez na história após 

independência. 

O Presidente da República decretou uma eleição antecipada (EA) em 12 

de maio de 2018 para a eleição parlamentar e a formação do VIII GC. Para 

pudermos conhecer melhor o crescimento económico com a perturbação do tal 

impasse político, o gráfico da Figura 22 descreve o crescimento real do PIB não-

petrolífero como seguinte. 

 

Figura 22: Taxa de Crescimento real do PIB não-petrolífero 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Ministério das Finanças do VIII GC (2019) 
 

 

Este gráfico claramente demostra a turbulência do crescimento 

económico de 2017 enfrentou o negativo de - 5,3%. Esta queda coincide com o 
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ano económico que o fator x do tal empasse político que ainda persiste até neste 

momento. Esta crise venha devidamente por rivalidades entre os titulares dos 

órgãos de soberania do Estado que deixaram de fora o sistema de coabitação 

do Poder entre o Presidente da República e o Governo dentro do quadro do 

sistema semipresidencialista. 

Desde o ano fiscal de 2007 até 2015 á 2019, a sustentabilidade 

económica de Timor-Leste tem sido fornecida pelo setor governamental 

advindos dos projetos estatais, pelo fato da realidade de ser um país recém de 

17 anos de existência. Não existem indústrias e exportações para o mercado 

internacional, sendo único produto reconhecido que contribui para o setor de 

exportação é o Café Timor depois de outro maior rendimento vindo do Fundo 

Petrolífero criado pelo Estado da política do 1.º GC de 2002 - 2005. Segundo a 

Lei de Fundo Petrolífero, regula a depositar esse fundo petrolífero num Banco 

Federal nos Estados Unidos da América e, garante uma política do Rendimento 

Sustentável Estimado abreviado por RSE. 

 

 

Receitas -Panorama de Projeções  
 

Segundo o Orçamento Geral do Estado de 2019 é esperado que as 

receitas domésticas não petrolíferas retomem força em 2019, atingindo os 198,6 

milhões de dólares (ver Tabela 14) – um crescimento de 5% superior ao 

registado no ano transato. Esta evolução sucede à estagnação no crescimento 

das receitas domésticas em 2017 e 2018, que foi provocado mais uma vez 

sobretudo pelo impasse político prolongado e pelo fraco desempenho 

macroeconómico. 

 O cenário macroeconómico positivo irá conduzir este crescimento. O país 

vai assim recuperar a estabilidade política e uma atividade forte do setor privado, 

com os órgãos governamentais a regressarem aos processos normais de 

orçamentação e planeamento anuais, que foram condicionados pelo regime 

duodécimo até finais de 2018. É esperado que esta tendência positiva se 

mantenha até 2023, segundo as expectativas de crescimento macroeconómico. 

Não obstante o crescimento positivo esperado para as receitas 

domésticas, Timor‐Leste continua a depender fortemente das receitas 
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petrolíferas, que representam mais de 90% do total das receitas. Ora está 

previsto que as receitas petrolíferas comecem a cair, à medida que as produções 

nos campos atuais se aproximam do fim (ver Tabela 14). Isto faz com que a 

reforma fiscal seja uma prioridade vital para o país no futuro.  

Superar a questão da base tributária, melhorar a capacidade de cobrança 

de receitas e rever as políticas e legislação tributárias de forma a promover o 

investimento e a aumentar a cobrança de receitas, poderão resultar numa 

melhoria considerável das receitas fiscais e não‐fiscais (MF-RDTL, 2019). 

 
Tabela 14: Total das Receitas entre 2017 e 2023 (milhões de dólares) 

 2017 
Projeção 

2017 
Concreto 

2018 
Projeção 

2019 
Projeção 

2020 2021 2022 2023 

Total 
Receitas 

 
1.312.6 

 
2.223.1 

 
861.7 

 
1.162.0 

 
1.239.8 

 
1.059.0 

 
809.3 

 
240.4 

Receitas 
Domésticas 

 
206.2 

 
189.6 

 
188.8 

 
198.6 

 
206.4 

 
217.3 

 
228.2 

 
240.4 

Receitas 
Petrolíferas 

 
1.106.3 

 
2.033.5 

 
672.8 

 
963.4 

 
1.033.4 

 
841.8 

 
581.1 

 
- 

 
Fonte: Direção Nacional de Política Económica e Unidade de Administração do Fundo 

Petrolífero, Ministério das Finanças (2018) 
 

Se formos a ver a política orçamental do Estado, cumpre saber o princípio 

de equilíbrio orçamental genérica aos quais, as Receitas e Despesas. A Tabela 

15 ilustra as Despesas e Receitas do Estado de 2015 – 2019 o seguinte: 

 

Tabela 15: Tabela Fiscal em Milhões de USD 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Total de DESPESAS por 
categorias de dotação 
(incluindo. empréstimos)  

 
1.336.7 

 
1.629.9 

 
1.194.7 

 
1.277.4 

 
1.827.0 

Salários e Vencimentos 173.4 178.6 197.2 200.3 214.0 
Bens e Serviços incluindo. 
FDCH 

423.8 738.1 328.4 354.0 478.3 

Transferências Públicas  432.5 471.1 405.8 324.2 705.1 
Capital 307.1 602.2 263.3 398.9 429.6 
Capital Menor 33.9 20.8 13.1 5.1 29.4 
Capital desenvolvimento. 
Incluindo empréstimo 

273.1 581.4 250.2 393.7 400.2 

RECEITAS 808.5 744.2 671.2 739.2 727.6 
Receitas domésticas 170.0 199.4 189.6 188.8 198.6 
Rendimento Sustentável 
Estimado (RSE) 

638.5 544.8 481.6 550.4 529.0 

Saldo Fiscal (528.2) (885.8) (523.5) (538.1) (1.099.4) 
Financiamento 528.2 885.8 523.5 538.1 1.099.4 
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Levantamento excessivo do 
Fundo Petrolífero 

640.0 700.0 597.1 432.1 1.012.4 

Uso do Saldo da Caixa (136.0) (155.1) (103.7) (44.4) - 
Empréstimos (desembolsos) 24.2 30.6 30.1 61.6 87.0 

 
Fonte: Direção Nacional do Orçamento, Direção Nacional da Política Económica, Unidade de 
Administração do Fundo Petrolífero, Unidade de Gestão de Parcerias de Desenvolvimento e 
Unidade de PPPs e Empréstimos, Ministério das Finanças (2018) 
 
  
  

3.1.5.1 Receitas Petrolíferas e Fundo Petrolífero 
 

O Fundo Petrolífero é a fonte principal de financiamento do Orçamento do 

Estado a cada ano. Os levantamentos a partir do Fundo são orientados pelo RSE 

(Reserva Sustentável Estimado). O RSE representa o montante máximo que 

pode ser retirado do Fundo Petrolífero num determinado ano fiscal de modo um 

saldo suficiente no Fundo que permita o levantamento de um montante de valor 

real idêntico em todos os anos futuros. O RSE está definido com 3% da Riqueza 

Petrolífera a qual engloba o saldo do Fundo e o valor atual líquido das receitas 

petrolíferas futuras. 

O Governo pode fazer levantamentos acima do RSE caso consiga 

justificar ao Parlamento que isso serve os interesses a longo prazo de Timor‐
Leste. O Governo tem vindo a justificar os levantamentos excessivos a partir do 

Fundo Petrolífero com o desenvolvimento económico de Timor‐Leste. Por 

definição, levantamentos acima do RSE reduzem o poder de compra do Fundo. 

A Receita Petrolífera está estimada em 17.633,6 milhões de dólares para os 

cálculos do Livro Orçamental do Estado de 2019. Deste modo o RSE de 3% em 

2019 está estimado em 529,0 milhões. Este valor fica a quem da estimativa do 

RSE para 2019 feita no Orçamento para 2018 em cerca de 12,8 milhões (MF-

RDTL, 2019). 

 

 
3.1.5.2 Cálculo da Riqueza Petrolífera e do RSE para 2019-2023 

 

A Tabela 16 mostra a Riqueza Petrolífera e o RSE estimados a partir de 2017, 

assumindo que os levantamentos a partir do Fundo são iguais aos levantamentos 

projetados na Lei do Orçamento Geral do Estado. 
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Tabela 16: Cálculo da Riqueza Petrolífera e do RSE para 2019-2013 

 
 2017* 2018* 2019 2020 2021 2022 2023 
Rendimento 
Sustentável 
Estimado (RSE) 

 
481.6 

 
550.4 

 
529.0 

 
502.5 

 
463.6 

 
131.3 

 
397.2 

Total Riqueza 
Petrolífera (RP) 

 
16,054.6 

 
18,345.8 

 
17,633.6 

 
16,749.9 

 
15,452.4 

 
14,377.2 

 
13,240.5 

Saldo Inicial do FP   16,489.6 15,911.6 15,031.5 14,227.4 13,143.6 
Valor Atual Líquido 
das Receitas Futuras 

   
1,144.0 

 
838.3 

 
420.9 

 
149.8 

 
96.9 

 
*O RSE relativo a 2017 e 2018 assenta nas estimativas feitas aquando do Orçamento para 
2017 e do Orçamento para 2018. 

Fonte: Unidade de Administração do Fundo Petrolífero, Ministério das Finanças 
(2018) 

 
 

 
3.1.5.3 Análises do equilíbrio orçamental ou as finanças públicas 

 
 

Nesta análise, considera-se os quatros principais componentes a saber 
aos quais: 
 
 
 
 
 

      

Se íamos a exposição orçamental segundo a Tabela 15, dar-nos entender 

que não existe de fato o princípio de equilíbrio orçamental. Imagina-se a rúbrica 

de despesas para o Orçamento Geral do Estado de 2019, comparando com as 

receitas do Estado não cobraria todas as despesas previstas. Nesta tabela 

demonstra as receitas do Estado é de apenas 727.6 milhões de dólares, embora 

a despesa é de 1.827.0 (um bilião e oitocentos e vinte e sete milhões de dólares).         

Para superar este défice orçamental, o governo tem de optar por duas 

vias aos quais segundo o indicado da Tabela 15, são: (1) o empréstimo de 87.0 

milhões e (2) levantamento excessivo do Fundo Petrolífero de 1 bilião, doze 

milhões e quatrocentos mil dólares. Pode-se questionar: a Política da 

Descentralização e Poder Local estão relacionadas? Sinteticamente é possível 

afirmar aqui que é só para cobrir as três principais categorias segundo o sistema 

orçamental do Estado pelas quais são: (1) Salários e vencimentos; (2) Bens e 

Serviços; (3) Capital do desenvolvimento que compostos por capital de 

01 Receitas 
02 Despesas 
03 Empréstimos 
04 Levantamentos excessivos do SER do FP 
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desenvolvimento maior (grandes infraestruturas) e, capital menor para as 

despesas rotinas e pequenos projetos. Para além dessas três principais 

categorias existe ainda uma rúbrica que é a Transferência Pública, tendo sido 

considerado por alguns como o saco azul do governo. 

Estas orçamentações não resolvam muito os problemas enfrentados 

pelos cidadãos nos municípios porque não existem de fato uma criação efetiva 

de uma Decentralização Administrativa e Poder Local. Esta situação dava maior 

vantagem aos desvios do dinheiro público e que os fatos nos mostrando 

aproximadamente mais de uma dezena dos membros do governo e diretores 

nacionais sentenciados por causa da corrupção e participação económica e que 

estão neste momento a cumprirem as suas sentenças na cadeia.  

Portanto, é de parecer que enquanto não existe uma verdadeira 

Descentralização e Poder Local em Timor-Leste, reinava o Conluio, Nepotismo 

e Corrupção (CNC). Quanto mais centralizado o poder político, mais vantagens 

para este conluio. O que isto significa ao novo Estado da República Democrática 

de Timor-Leste? Os dados estatísticos indicam acerca de 64% de pobreza em 

todo o território após 17 anos da independência passando pelo poder político do 

I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII e estando na véspera da criação do IX Governo 

Constitucional devidamente o OGE propostos para ano fiscal de 2020 foi 

reprovado no Parlamento Nacional em debate e sua aprovação na generalidade. 

Não existem de fato a participação por parte dos cidadãos na tomada das 

decisões para a resolução dos seus próprios problemas porque tudo está sendo 

centralizado no governo. Esta afirmação tem sido afirmada pelos intervenientes 

deste estudo durante três meses no terreno onde acerca de 85% demonstraram 

a existência desta crise. 

O Governo tenta reduzir uma alta taxa da pobreza em Timor-Leste de um 

culminante de até 64%, realmente, com a expetativa do setor de orçamentação 

do Estado para o ano fiscal de 2018-2019 com o cômputo geral o impacto 

combinado dos impostos e das despesas, tem um efeito significativo sobre a 

redução da pobreza. A percentagem de famílias abaixo da linha de pobreza é 

reduzida em 21,8 pontos percentuais. Considerando que a taxa de pobreza em 

Timor‐Leste é de 42% neste momento e uma afirmação do governo perante o 

Parlamento Nacional através da apresentação do OGE de 2020, garante que 
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com a despesa governamental a pobreza reduzirá a percentagem da pobreza 

persistente (MF-RDTL, 2019). 

 

 

4. Características Geográficas e Demográficas 
 

4.1. Timor-Leste numa perspetiva de geopolítica 
 

 
A origem do nome de Timor-Leste 

Segundo Otero (2006) a ilha de Timor é o extremo mais oriental de uma 

série de ilhas que abrangem 2.500 quilômetros da Melanésia até quase a 

Tailândia, e inclui Sumatra, Java e Bali, entre outras.  

De acordo com os antropólogos, um pequeno grupo de caçadores e 

agricultores já habitava a ilha de Timor por volta de 14 mil anos atrás. Há 

documentos que comprovam a existência de um comércio esporádico entre o 

Timor e a China a partir do século VII, embora esse comércio se baseasse 

principalmente na venda de escravos, cera de abelha e sândalo, árvore 

apreciada por sua tintura para tecidos, e que cobria quase toda a ilha. 

 Por volta do século XIV, os habitantes de Timor pagavam tributo ao reino 

de Java, e foi justamente o sândalo que atraiu os europeus para essa ilha. O 

português Vasco da Gama chegou à ilha em 1566 e mandou construir um forte 

para defender-se de possíveis atacantes (Otero, 2006). 

Segundo o autor, em 1613 chegaram os holandeses e Koepang, que era 

um dos reis que governavam a ilha àquela época, negociou com os europeus 

facilidades para a construção de um forte em troca de ajuda para lutar contra as 

tribos rivais. Os holandeses aceitaram o acordo, e este ficou perpetuado no 

nome da capital provincial de Timor Ocidental: Kupang. Os poucos soldados que 

continuavam na ilha por volta de 1647 a abandonaram devido às constantes 

disputas que surgiam entre eles.  

Em 1653 os holandeses se estabeleceram definitivamente em Timor. 

Embora os portugueses se tivessem retirado, seus interesses não deixaram de 

existir. Voltaram em 1670 e tentaram estabelecer-se na ilha. William Dampier - 

um pirata, segundo alguns; um aventureiro, segundo outros - chegou a Timor em 

1699 (Otero, 2006). Dampier contou que à época em que lá chegou havia 
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quarenta ou cinquenta casas, uma igreja e três homens brancos, dois dos quais 

eram sacerdotes portugueses.  

Falou também da presença de mercadores chineses procedentes de 

Macau. A história revela ainda que os primeiros contactos dos europeus foram 

feitos pelos portugueses, quando estes chegaram em 1512, na busca de 

sândalos salutíferos e cheirosos, madeira nobre para a fabricação dos móveis 

de luxo e perfumaria, que cobria praticamente toda a ilha onde havia abundância 

de mel (Faria, 2011). Outro objetivo dos portugueses, naquela época, era, além 

a exploração dessas madeiras nobres, expandir o cristianismo e catolicismo, e 

formular um modelo de administração no seio do povo timorense. E assim 

permaneceu a relação com Portugal durante quatro séculos e meio.  

Otero (2006) adianta ainda que, em 1701 já se tinha estabelecido um 

comércio dinâmico entre os habitantes portugueses do Timor e a colônia de 

Macau, que também estava sob o domínio de Portugal. Em 1851, depois de 

séculos de manobras políticas e militares, os holandeses tomaram os enclaves 

portugueses da região ocidental. Com a chegada do primeiro governador, vindo 

de Portugal em 1702, praticamente deu-se início à organização colonial do 

território, criando-se o Timor Português.  

 Durante grande parte desse período, Portugal partilhou a ilha de Timor 

com as Índias Orientais Holandesas, hoje Indonésia. Timor pertence ao 

Arquipélago da Insulínica (que quer dizer “Índia Insular”), também chamado 

arquipélago Malaio, no qual se encontram presentes soberanias de vários 

Estados, como a República das Filipinas, a República da Indonésia e a 

Comunidade Britânica da Austrália.  

Oito anos depois, a ilha foi dividida em duas. A metade oriental ficou nas 

mãos dos portugueses, enquanto a outra metade, a ocidental, ficou em poder 

dos holandeses. Em 20 de fevereiro de 1942 os japoneses invadiram a ilha, 

mantendo-a em seu poder até o final da Segunda Guerra Mundial, quando 

passou a ser administrada pela Austrália, até poder voltar ao Estado colonial 

(Faria, 2011).23 

Mais uma vez Otero (2006) relata que os holandeses, que dominavam a 

Indonésia, voltaram a Timor e, quando se retiraram, em 1949, esse setor da ilha 

                                                           
 
23 Acordo de conflito entre Portugal e Holanda sobre Timor-Leste  
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passou a ser administrado pela Indonésia, passando a integrar as chamadas 

Nusa Tenggara, que na língua antiga de Java significa "ilhas do Sudeste". Trata-

se das ilhas que se encontram a leste de Bali, em número de 566, sendo que 

320 delas são tão pequenas que não têm nome. 

O primeiro nome conhecido da ilha foi Pah Meto (Terra Seca), e seus 

habitantes chamavam a si mesmos de Atoni Pah Metho, isto é, "o povo da Terra 

Seca". A palavra "Timor" provém dos primitivos navegantes malaios, que 

chamavam a ilha de Timur, termo malaio para "leste", uma vez que a ilha ficava 

a leste de seu país. A palavra "Leste" foi acrescentada ao nome "Timor" para 

diferenciá-lo da zona "ocidental" da ilha, controlada pela Indonésia (Otero, 2006, 

p. 4). 

 A parte oriental voltou às mãos portuguesas até abril de 1974, quando, 

depois de uma revolução, os portugueses concordaram em que os habitantes de 

Timor Leste tivessem uma administração própria. Sua independência durou 

pouco, pois a Indonésia a invadiu em 1975, e depois de 24 anos de lutas 

sangrentas as Nações Unidas decidiram interferir em 1999 e administraram o 

território até 19 de maio de 2002, quando o Timor Leste se declarou Estado 

independente, constituindo-se assim no primeiro país a declarar-se livre no 

século XXI.  

Depois da sua independência, Timor-Leste quer preconizar as boas 

relações de amizade e diplomáticas com todos os países.  

 

Adesão de Timor-Leste às Organizações Internacionais e Blocos 
Regionais 

 
Por considerações da geopolítica, Timor-Leste não deixaria de ser ficar 

isoladamente da região e no mundo internacional e que lhe pretendia preconizar 

as boas relações quer bilaterais como multilaterais com qualquer país, 

conferindo-lhe as disposições constitucionais no artigo 9.º da CRDTL sobre a 

receção de direito internacional. Assim logo da restauração da independência, 

Timor-Leste aderiu automaticamente como membro das Nações Unidas a 27 de 

setembro de 2002 como consequência imediato da transição da própria ONU.  

Consequentemente também aderiu ao Bloco da Comunidade dos Países 

de Língua Oficial Portuguesa (CPLP) através da Declaração dos Chefes de 

Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, 
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reunidos na sua IV Conferência em Brasília, nos dias 31 de julho e 1.º de agosto 

de 2002 onde felicitaram o Povo e o Governo timorense pela Independência do 

seu País, consagrada no dia 20 de maio de 2002, após anos da heroica luta de 

libertação nacional, a qual contou com o apoio de todos os Estados membros da 

CPLP, e pelos resultados alcançados pela Administração Transitória dirigida 

pela Organização da Nações Unidas. Registaram com satisfação a decisão da 

Assembleia Constituinte de consagrar, na Constituição da República 

Democrática de Timor-Leste, a Língua Portuguesa, a par do Tétum, como idioma 

oficial do país.  

Recordaram com apreço a inclusão de uma disposição constitucional 

relativa à manutenção dos laços privilegiados com os Países de Língua Oficial 

Portuguesa no âmbito das suas relações internacionais. Acolheram a 

recomendação da II Reunião Extraordinária do Conselho de Ministros da CPLP, 

realizada em Díli, em 20 de maio de 2002, relativa à aprovação formal da adesão 

da República Democrática de Timor-Leste à CPLP. Decidiram acolher com 

grande regozijo a adesão da República Democrática de Timor-Leste à CPLP, 

feita em Brasília, em 1.º de agosto de 2002 (CPLP, 2002). 

Também se fez pedido para aderir ao bloco de ASEAN (Association of 

Southeast Asian Nations) que desde a independência até a data a posição de 

Timor-Leste ainda apenas como um país com estatuto de observador e, ainda 

não obtida nenhuma aceitação devidamente por muitas considerações dos 

membros do bloco. Também como um país que tem os seus recursos naturais 

como o Gás Natural e Petróleo, tem atualmente a sua tendência em desenvolver 

relações económicas com os países de produção petrolífera como a organização 

de OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries).  

Esta perspetiva podendo justificar com um acordo trilateral histórico de 6 

de março de 2018 em Nova Iorque assinados entre os Governos de Timor-Leste 

com a Austrália e o Secretário-geral das Nações Unidas sobre a delimitação da 

fronteira marítima entre Timor-Leste e Austrália. Assim, a maioria dos recursos 

naturais como o Gás Natural e de Petróleo estando sob a área da jurisdição do 

Estado timorense garantindo assim o maior campo denominado de Greater 

Sunrise como uma das mais potenciais de Gás Natural e do Petróleo no mar de 

Timor (RDTL, 2019c). 
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4.2. Política de Ordenamento Territorial  
 

Nesta subsecção fala-se sobre a situação geográfica do território de 

Timor-Leste, um contexto ao qual tem a ver com duas dimensões a compreender 

aos quais, Timor-Leste no mundo, nomeadamente nas relações internacionais 

que concerne a interesses dos vizinhos regionais e também das questões de 

socio-antropológicos neste percurso, é a assimilação cultural que constituiu a 

sua identidade. Assim se trata então de dimensão externa. 

Enquanto tratamos sobre o assunto da descentralização e poder local, é 

falar da dimensão geográfica interna, ou seja, do território nacional que diz 

respeito a fragmentação ou a devolução de poderes e a repartição dos bens 

públicos. Neste aspeto ao nosso olhar, é tratar fisicamente sobre o tamanho 

areal geográfica em correlação à densidade habitacional.  

Desta forma, o Estado como uma organização soberana, tendo em sua 

função clássica por inerência, optar por sua política de ordenamento territorial 

sendo assim, satisfazer as necessidades dos seus cidadãos que não podendo 

serem marginalizados nesta era de globalização dentro da esfera dos debates 

sobre a partilha de poderes, manifestando assim, os discursos sobre a 

democratização e de boa governação. 

Para sustentar o processo da descentralização em apreço, Timor-Leste 

decidiu em fixar o seu ordenamento territorial como podemos observar na 

seguinte figura. 
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Figura 23: Política de Ordenamento Territorial Nacional da República Democrática de 
Timor-Leste 

Fonte: Direção Geral de Estatística de Timor-Leste (2017). 
 
 
 

Dimensão areal 
 

A área total de Timor Leste é de 14.918,88 km2, incluindo 13.953,26 km2 

na ilha principal, 813,62 km2 da região de Oecússi-Ambeno 141 km2 da ilha de 

Ataúro e 11 km2 da ilha de Jaco. O comprimento máximo do território, no sentido 

SWE/NE, é de 270 km, e a largura máxima é de 70 km. A Tabela 17 representa 

a área administrativa do território de Timor-Leste em quilómetros quadrados por 

distritos 

 

Tabela 17: Área administrativa de Timor Leste segundo capital de Municípios 

 

 

Municípios Capital dos 
Municípios 

Área (km2) (%) 

AILEU Aileu 738,00 5,1 

AINARO Ainaro 810,60 5,4 

BAUCAU Baucau 1.504,19 10,1 

BOBONARO Malana 1.378,12 9,2 
COVALIMA Suai 1.196,97 8,0 

DÍLI Díli 365,63 2,4 

ERMERA Gleno 767,81 5,1 

LAUTEM Lospalos 1,812,66 12,2 

LIQUIÇA Liquiça 548,75 3,7 
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Fonte: Direção de Estatística Nacional de Timor Leste (2003) 
 

 
  
Características Geográficas e Densidade Populacional 
 

Se olharmos a dimensão geográfica do território, poderíamos 

discriminadamente apresentar estas vertentes dimensionais em km2 e números 

da população como fonte de uma análise de ponto de situação para a Criação 

dos Municípios e Poder Local. Com apenas 14.918,88 km2, e com a projeção 

populacional real de 2017 é 1.241.506, a Tabela 18 mostra o perímetro total de 

1.0043/Km, e o perímetro da linha de costa com 783/km, com 149/km no 

cumprimento máximo de Norte-sul e o cumprimento máximo de Este-Oeste com 

364/km. Tem uma ribeira mais longa no território que é a ribeira de Lacló do 

Município de Manatuto com 80 km e a montanha mais alta e era a mais alta no 

tempo do governo português é o monte de Ramelau com 2.960 metros de 

atitude. A Tabela 18 apresenta estas características dimensionais e da 

população. 

 

Tabela 18: Situação geográfica e a densidade populacional  

 
Fonte: Direção Geral de Estatística (2017) 

 

MANATUTO Manatuto 1,781,99 11,9 

MANUFAHI Same 1,323,69 8,9 

OECUSSE Pante Macassar 813,62 5,4 
VIQUEQUE Viqueque 1,876,85 12,6 

Total -          14,918,88 100,0 

Descrição Unidades Fatos 

Projeção Populacional de 2017 Números 1.241.506 

Densidade Populacional de 2017 Habitantes/Km2 83,0 

Área  Km2 14.918,88 

Perímetro total km 1.043 

Perímetro da linha de costa km 783 

Comprimento máximo Norte-Sul km 149 

Comprimento máximo Este-oeste  km 364 

Altitude máximo  m 2.960 (Ramelau) 

Ribeira mais longa km 80 (Lacló) 
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4.3. Características Demográficas 
 
A evolução e crescimento populacional 

 
A situação demográfica de Timor-Leste antes de 25 de abril de 1974 era 

apenas de 600 mil e mais. Depois da invasão pela indonésia em 7 de dezembro 

de 1975, e anexou-o no ano a seguir, assim em 1980 este governo realizou um 

primeiro censo populacional e verificou-se de fato que por causas e males da 

guerra Timor-Leste perdeu acerca de 250 mil habitantes.  

Até o ano de 1999, antes da consulta popular e a retirados dos indonésios 

no território, a população daquela meia ilha atingiu até acerca pelo menos de 

900 mil habitantes contando com os indonésios. A cerca de 300 mil indonésios 

mais timorenses de pró-autonomia (integração) à indonésia retiraram-se do 

território, e Timor-Leste mantenha o número anterior ao do período colonial que 

era de 600 mil e mais de habitantes.  

Após a independência de 17 anos até 2017 segundo um censo 

populacional e habitacional realizado pelo governo em 2005, a população 

timorense cresceu drasticamente até 1.241.506 habitantes (Figura 24).  

 

Figura 24: Crescimento populacional de Timor-Leste de 2004 -2017 

 
 

Fonte: Direção Geral de Estatística (2017) 
 

A População de Timor Leste até setembro 2019 atingiu num total de 

1.302.578 (um milhão, trezentos e dois mil e quinhentos e setenta e oito) 

habitantes que compostos por uma estrutura de 663.962 (51%) masculinos e 

638.616 (49%) femininos. Recém-nascidos são 35.977 (3%).  
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Funcionalismo Público 
 

Uma das considerações mais importantes sobre o bom funcionamento de 

uma governação como máquina principal ou salvo pelo termo denominado 

geralmente por “aparatos do Estado” é o funcionalismo do Estado. Reporta-se 

até o ano fiscal de 2017, a situação estatística de funcionalismo público de Timor-

Leste é de 34.211 funcionários em todo o território nacional sem contando com 

os contratados temporários e nomeações políticos. A Tabela 19 mostra a 

situação de função pública timorense a partir de 2013 a 2017. 

 

Tabela 19: Situação de Funcionalismo Público de Timor-Leste 

ANOS 

 

SEXOS 

Masculino Feminino Total 
2013 19.188 8.168 27.356 
2014 20.931 9.116 30.048 
2015 20.486 9.213 29.699 
2016 22.708 11.724 34.432 
2017 22.348 11.863 34.211 

 
Fonte: MMIS-Sistema Integrados da Gestão de Recursos Humanos desenvolvido pela 

QUIDGEST- (CFP), 2013-2017 
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Figura 25: Funcionalismo Público 

 

 
 

Fonte: MMIS-Sistema Integrados da Gestão de recursos Humanos desenvolvido pela 
QUIDGEST- (CFP), 2013-2017 
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5. A Iniciativa Política  
 

  
5.1. Institucionalização 

 
 

Em conformidade com a imperativa constitucional depois da restauração 

da independência a 20 de maio de 2002, este novo Estado que surgiu no terceiro 

milénio no século XXI, tem de começar por estabelecer os seus quadros legais, 

as suas instituições públicas, passando pelas três principais fases que tem de 

desenvolver aos quais, o primeiro é a fase de construção segundo é a fase de 

consolidação e terceiro ou o último é a fase de um desenvolvimento sustentável. 

Considera-se como uma das maiores lacunas que o Estado enfrenta, isto 

é, a institucionalização dos órgãos governamentais que pelo fato o país até o 

presente momento viveu apenas com os seus órgãos de soberania nacional 

supradita, isto é a Presidência da República, o Parlamento Nacional, o Governo 

e os Tribunais. 

Sendo assim, de entre estes quatro órgãos de soberania, os Tribunais 

como órgãos judiciais, ainda enfrentam maiores obstáculos e este fato podendo 

justificar por uma das razões tão cruciais devidamente pela falta dos recursos 

humanos adequados como se justifica no respeito ao preenchimento das 

instâncias judiciais em conformidade com a legislação vigente, isto é, o Estatuto 

de Magistratura Judicial (RDTL, 2002). É óbvio que este Estado jovem 

enfrentava imensos obstáculos no que se reporta sobre a complementaridade 

das suas estruturas hierárquicas, citamos como exemplo a falta do 

estabelecimento do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) conforme a lei vigente.  

Atualmente a organização judiciária timorense só existem os quatros 

Tribunais da primeira instância, ou seja, Tribunais municipais ou distritais e um 

Tribunal de Recurso sediado apenas em Díli capital do território onde exerce a 

dupla função como também Supremo Tribunal de Justiça (STJ). 

Na previsão dada a essa lacuna antes e após de transferência do poder 

pelas Nações Unidas para Timor-Leste, os deputados da Assembleia 

Constituinte adotaram uma cláusula na Constituição da República prevista como 

forma de salvaguardar a crise de magistraturas de carreiras que pelo fato 

iniciando por zero, e esta ordem foi logo inserida na parte das disposições finais 

e transitórias através do artigo 163.º, cujo epigrafe é, a Organização Judicial 
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Transitória que define as seguintes: “ (1) A instância judicial coletiva existente 

em Timor-Leste, integrada por juízes nacionais e internacionais, com 

competências para o julgamento dos crimes graves cometidos entre 1 de janeiro 

e 25 de outubro de 1999 mantém-se em funções pelo tempo estritamente 

necessário para que sejam concluídos os processos em investigação. (2) A 

organização judiciária existente em Timor-Leste no momento da entrada em 

vigor da Constituição mantém-se em funcionamento até à instalação e início em 

funções do novo sistema judiciário.”  

Nota-se que os tais órgãos judiciários de Timor-Leste foram estabelecidas 

no período da Administração Transitória das Nações Unidas através do 

Regulamento n.◦ 11/2000, de 6 de março, sobre a Organização de Tribunais em 

Timor-Leste (ONU, 2000). 

Esta perspetiva venha justificar atempadamente, tanto quanto possível, 

as suas institucionalizações dos órgãos de soberania nacionais em tendências 

para o estabelecimento dos restantes órgãos para os poderes locais que, até a 

abordagem deste estudo, ainda estão em fases processuais, apesar deste último 

território português ganhou a sua independência já embora numa idade juvenil 

de 17 anos.  

Além disto, aconteceu ainda uma crise política e militar em 2006, digamos 

então que o novo Estado da feitura de uma Administração Transitória das 

Nações Unidas durante 2 anos e meio, quase entrou numa queda ao 

desesperado abismo do chamado “Estado Falhado”. Mas a situação conseguiu 

restaurada com a intervenção de apoios de quatro países como Portugal, 

Austrália, Nova Zelândia e da Malásia.  

Em síntese, afirma-se que como um Estado recém, enfrentou muitas 

dificuldades que não pode fugir da sua fragilidade. Neste caso, quando se 

perguntava ao entrevistado Dr. Manuel Tilman (E-5) sobre as políticas 

relacionadas ao Poder Local, o interveniente afirmou que como um Estado novo, 

de fato Timor-Leste tinha enfrentado muitas dificuldades.    

 

 

 

 

 



169 
 

5.2. Autoridade e Legitimidade 
 
 
Estas designações certamente com as novas denominações tais como de 

Administradores de Distritos para Municípios e de Administradores de Municípios 

para Presidente da Autoridade Municipal, vejamos isso como um facto que não 

faziam nenhuma diferença entre elas. Pois que a conotação de Autoridade não 

é autónoma e que, não foi eleita direitamente pelo povo, mas de facto todas 

foram designadas e nomeadas pelo Governo Central que são agentes de 

funcionalismo público de níveis de escalões salariais de topo dentro do quadro 

da Administração Pública timorense. 

Uma autoridade, pois, tem de estar sujeita a uma legitimidade. Ora neste 

contexto, a legitimidade encontra-se em duas formas tal como argumenta Rocha 

(2009a) que: a tradução da agenda política concreta, não assegurada só porque 

as autoridades governamentais se decidem por determinada solução e a 

formularem. É necessária a existência de recursos e que as Autoridades 

Governamentais gozem de “Legitimidade”. O conceito legitimidade numa análise 

superficial, segundo Rocha, dir-se-á a legitimidade supõe a legitimidade do 

poder formal (formal-legitimacy), e o apoio social (social-legitimacy). Em 

harmonia com Joaquim Aguiar (n.d, in Rocha, 2009a), o problema vital das 

Políticas Públicas é a articulação continuada entre uma legitimidade conquistada 

nas urnas com o apoio permanente. Para que esta articulação seja possível, é 

necessário insistente trabalho de esclarecimento de informação, procurando 

explicar a lógica política sobre as razões das decisões, numa tentativa para 

manter níveis de apoio suficiente. 

Segundo Charles Jones (1997, in Rocha, 2009a, p. 85) quando fala de 

legitimidade refere-se a dois conceitos, aos quais: “(1). Legitimacy is that which 

authorizes the basic political process, including those designed to approve 

specific proposals for solving public problems. (2). Legitimacy included those 

specific processes by which government are authorized”. 

Neste sentido, as Autoridades dita designadas segundo as legislações em 

vigor, carece à legitimidade no processo político básico através das urnas. Ao 

contrário disto, elas foram designadas apenas pelo governo central para aprovar 

as propostas específicas na resolução dos problemas públicos nos respetivos 

municípios. É uma contradição do governo central versos cidadãos municipais 
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na ótica de participação democrática. Para além disto, uma medida da 

legitimidade é o suporte específico. Easton (1965, in Rocha, 2009a, p. 273) 

distinguiu entre o suporte específico e o suporte difuso, com os seguintes 

argumentos:  

“(1). Specifics support follows the favorable attitudes and predispositions 

stimulated by outputs that are perceived by members to meet their 

demands as they arise or in anticipation; (2). Diffuse support forms a 

reservoir of favorable attitudes or good will that helps members to accept 

or tolerate outputs to which they are opposes or the effect of which they 

see as damaging to their wants.” 

Rocha (2009a) justifica esta ideia através do seu argumento que 

atualmente o suporte costuma traduzir-se por “ Trust in Government” ou seja a 

confiança e aceitabilidade das decisões políticas do Governo. A legitimidade 

política pode ser conseguida através da intervenção da opinião pública e, em 

última análise é através de coação. A crise de legitimidade pode ser conseguida 

com recurso à eleição. 

Ao interpretar esta paradigma política no quadro do processo da 

descentralização do poder do governo central passando pelas fases de pré-

desconcentração administrativa para a desconcentração administrativa, estas 

autoridades designadas não representam nem inspiram a legitimidade perante 

os cidadãos municipais, porque esta denominação tanto Administrador do 

Município como também o Presidente da Autoridade Municipal e 

simultaneamente o da Região Administrativa Especial de Oecússi-Ambeno, 

todas são designadas ou nomeadas pelo governo central com a inexistência das 

eleições municipais 

A outra forma de legitimidade corresponde a forma e ao processo de como 

as políticas passam à fase de implementação, é, pois, a conformação com os 

princípios e estandartes adequados. A falta sistemática de legitimação segundo  

Rocha (2009a)  implica uma clivagem política essencial, pelo que a relegitimação 

obriga a uma reformulação em profundidade do Sistema Político.  

No que se aborda sobre a “Boa Governação” e a transparência e 

responsabilidade. De fato o governo de Timor-Leste enfrentava uma enorme 

deficiência política no que diz respeita a participação ativa dos cidadãos. Neste 

contexto, podemos invocar os Modelos de Governação. Destaca-se neste 
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percurso, uma vez mais, Rocha (2009b), que defendeu 4 modelos de 

Governação como se descreve na seguinte tabela. 

 

Tabela 20: Modelos de Governação 

 

Fonte: Peters (2001, in Rocha, 2009b, p. 21) 
 
 

Nesta análise, salientamos apenas o modelo do Governo Participativo, 

insistindo-se na consulta, negociações e envolvimento dos cidadãos no processo 

de tomada das decisões políticas na resolução dos seus próprios problemas 

locais no contexto de Governação Local. Como ponto comum com o modelo de 

Mercado, sublinha-se a rejeição da Burocracia e de Hierarquia. O TQM constitui 

um programa de participação ativa dos cidadãos. O Governo Participativo 

assume que o interesse público encoraja o envolvimento dos empregados eleitos 

e cidadãos no processo da decisão política. E em síntese, “o modelo de 

mercado” – o interesse público mede-se pelo preço dos produtos e serviços 

fornecidos pelo Estado. 

Depois de 17 anos da Restauração da Independência de 2002-2019, os 

cidadãos nacionais timorenses não envolveram, salvo erro, não participaram no 

desenvolvimento nacional. Situação que tem vindo as necessidades de tratar 

com urgência a Política da Descentralização Administrativa e do 

Estabelecimento de um Poder Local Legítimo com alvo para o envolvimento dos 

cidadãos municipais na tomada das decisões na resolução dos seus próprios 

problemas em conformidade com a demanda constitucional. Enquanto não 

existem as eleições democráticas municipais para a institucionalização do Poder 

 Governo de Mercado Governo 

Participativo 

Governo 

Flexível 

Governo 

Desregulado 

1) Principal 
característica  

Monopólio Hierárquica Continuidade Regulação 
Interna 

 

2) Estrutura 

 
Descentralização 

Organização 
Achatadas 

Organizações 
Virtuais 

Inexistência de 
Recomendação 
Particular 

 
3) Management 

(Gestão) 

Pagamentos com base 
no desempenho; outras 
técnicas importadas do 
sector privado 

 
TQM: Grupos 

Gestão de 
Pessoal 
Temporário 

Grande 
Liberdade de 
Gestão 

4) Interesse 
Público 

 
Baixo custo 

Envolvimento; 
Consulta 

Baixo custo; 
Coordenação 

Criatividade; 
Atividade; 
Ativismo 
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Local, podemo-nos designar como uma “Ditadura Benevolente” no sentido 

sinónimo de uma Democracia Ditadura posicionado de forma “Top Down 

Approaches”. 

 

5.3. Divisão Administrativa 
 

A Lei n.◦ 11/2009, sobre a Divisão Administrativa de 7 de outubro, 

enfrentou a 1.a alteração através da Lei n.º 4/2016, de 25 de maio, sendo este 

que atualmente está em vigor. Embora as outras duas Propostas das Leis sobre 

o Poder Local e a Eleição Municipal continuam pendentes no Parlamento 

Nacional sem quaisquer motivos justificativos e caducam automaticamente até 

o final do mandato da sessão legislatura, mas repropõe novamente pelo VI GC 

e foram aprovadas na sessão legislativa de 2017, mas que não foi promulgado 

pelo Presidente da República, ou seja, foram todas vetadas. 

 

Motivos justificativos da alteração da Lei n.º 11/2009 
 

Segundo os legisladores, diziam que era um despeito do que o seu título 

“A Divisão Administrativa do Território” sugere, a Lei n.º 11/2009, de 7 de 

outubro, tratava do poder local e não da divisão administrativa do território. Um 

só artigo fazia referência à divisão administrativa, para construir a ideia de que a 

circunscrição territorial nele referido servia de base à unidade do Poder Local 

que a lei criava. 

Entende-se então que se faz necessário uma verdadeira lei de divisão 

administrativa do território, sendo esta uma das razões que justificam a alteração 

da referida Lei, que passa a tratar exclusivamente dessa matéria, deixando para 

outras leis a matéria do Poder Local. Assim, é expurgada da lei a matéria relativa 

ao Poder Local (RDTL, 2016c). 

Outrossim, decorridos que estão quatro anos sobre a data de publicação 

do aludido diploma legal constata-se que o mesmo, ao excluir a previsão de 

circunscrições administrativas inframunicipais dificultará a conceção de um 

modelo de organização da administração pública que dê adequado cumprimento 

aos princípios da desconcentração e da descentralização administrativas, 

constitucionalmente consagrados, mas também o cumprimento do dispositivo 
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vertido no artigo 137.º, n.º 2 da Constituição da República que expressamente 

prevê que “a Administração Pública é estruturada de modo a evitar a 

burocratização, aproximar os serviços das populações e a assegurar a 

participação dos interessados na sua gestão efetiva” (RDTL, 2016c, p. 1). 

A organização da administração local do Estado só fará sentido se puder 

levar um conjunto de serviços por estes prestados a um nível inframunicipal, 

favorecendo-se por essa via uma prestação mais efetiva, eficaz e eficiente de 

serviços públicos aos cidadãos. 

Tendo esta realidade e perspetiva em vista, o presente diploma legal, 

preservando a divisão administrativa do território em 13 circunscrições de 

primeiro escalão já previstos, 12 municípios e uma região administrativa 

especial, reintroduz a circunscrição administrativa inframunicipal existente à data 

da entrada em vigor da Lei n.º 11/2009, de 7 de outubro, desta feita sob a 

designação de posto administrativo. 

Na tabela a seguir descreve sobre as alterações substanciais da Lei n.o 

11/2009, situação esta que poderia levar as suas consequências lacunas na sua 

interpretação e da consequente implementação. 
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Tabela 21: Diferenças entre a Lei n.º 11/2009 e Lei n.º 4/2016 (1.ª alteração da 
Lei n.◦ 11/2009) 

 

Lei n.◦ 11/2009  
(Lei anterior) 

Artigo 1.o 

O Território de Timor-Leste divide-se administrativamente em 
municípios, sendo que cada um destes compreende uma unidade 
de Poder Local, nos termos da Constituição. 

 

Lei n.◦ 4/2016 
 (Lei vigente) 

Artigo 1.o 

1. O território da República Democrática de Timor-Leste divide-se 
administrativamente em municípios e na região administrativo 
especial de Oecússi Ambeno. 
2. Os municípios e a região administrativa especial formam-se de 
postos administrativos. 

 

Lei Anterior 

Artigo 2.o (Conceitos) 
Os municípios são pessoas coletivas de território, dotadas de 
autonomia administrativa e financeira e de órgãos representativos 
eleitos, que visam a prossecução dos interesses das populações 
respetivas, em benefício da unidade nacional e desenvolvimento 
local. 

 

 

 

Lei vigente 

Artigo 2.o (Conceitos) 
1. A região administrativa especial é uma circunscrição 

administrativa que serve de base à organização territorial dos 
órgãos e serviços da Administração Regional de Oecússi 
Ambeno. 

2. Os municípios são circunscrições administrativas para 
organização da administração local do Estado e constituem a 
base territorial das autarquias locais na República Democrática 
de Timor-Leste. 

3. Os postos administrativos são circunscrições administrativas 
imediatamente inferiores ao município, e visam garantir a 
aproximação efetiva dos serviços da Administração Pública às 
populações e assegurar a maior participação dos cidadãos na 
realização dos seus interesses locais. 

 

Lei anterior 

Artigo 4.o 

Os números de municípios de Timor-Leste continuam a fixar os 
anteriores da Divisão Administrativa nos períodos dos governos dos 
Estados anteriores, Portugal, Indonésia e UNTAET e, contudo, são 
13 municípios. 

Lei vigente Artigo 4.º 
O território da República Democrática de Timor-Leste divide-se em 
12 municípios e um enclave designadamente por RAEOA 

 

Lei anterior 

Artigo 16.o (Município de Oecússi Ambeno) 
1. A área denominada Distrito de Oecússi e os Subdistritos de 

Nitibe, Oessilo, Pante Macassar e Passabe, passam a 
constituir o Município de Oecússi Ambeno, com sede 
Administrativa em Pante Macassar. 

2. O Município de Oecússi de Ambeno rege-se por uma política 
administrativa e em regime económico especiais, a definir em 
lei. 

 

 

Lei vigente 

Artigo 17.º (Região Administrativa Especial de Oecússi 
Ambeno) 

1) A região administrativa especial de Oecússi Ambeno 
formasse dos postos administrativos de Nítibe, Oessilo, 
Pante Macassar e Passabe, cujas áreas territoriais 
correspondem às dos anteriores subdistritos com a mesma 
denominação. 

2) A região administrativa especial terá centro administrativo 
em Pante Macassar. 

Fonte: o autor 
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Se nós íamos ao Capítulo IV da Lei anterior (Lei n.º 11/2009), define-se 

logo nos artigos 26.º, 27.º e 28.º, entendemo-nos que Política da Criação dos 

Municípios para Timor-Leste fundamentalmente ordena-se os seguintes: 

1) Artigos 26.º, define sobre a Instalação dos Municípios com a seguinte 

redação: “compete ao governo promover as diligências e praticar os 

atos necessários, - a instalação dos municípios e aos administradores 

do distrito – até a instalação das primeiras Assembleias Municipais”. 

2) Artigo 27.º, define sobre a Extinção das atuais administrações distritais 

e subdistritos: 

a) Ficam extintas as administrações distritais e subdistritos 

sediadas na área do respetivo município; 

b) O património, os direitos e obrigações e o pessoal de 

administrações distritais – transformam-se em automaticamente 

para os serviços dependentes dos órgãos do Poder Local e 

ficam sujeitos à respetiva reorganização. 

3) Artigo 28.º, define que, os órgãos do Poder Local e sua organização e 

eleição são determinados pela lei do Poder Local e pela Lei Eleitoral 

Municipal. 

 

Ora neste caso, a alteração da Lei n.º 11/2009 supracitada e a sua 

republicação através da Lei n.º 4/2016, estas disposições preceituais constantes 

nos artigos citados no Capítulo IV da lei anterior foram todas revogadas. Dada 

Às circunstâncias em relação a esta alteração, ao enclave de Oecússi-Ambeno 

me parece não está a ser vinculado por Lei da Divisão Administrativa (Lei n.º 

4/2016), e por fim, podendo concluir que para aquele enclave não deveria estar 

sujeito aos preceitos nos artigos 26, º, 27.º e 28.º invocados no Capítulo IV da lei 

anterior que já foram revogados.  

Em consonância a esta situação segundo o interveniente deste estudo, o 

Jurista e ex. legislador da 1.ª e 2.ª Legislatura do Parlamento Nacional, o 

advogado Manuel Tilman (E-5), afirmou que a Região Administrativa Especial de 

Oecússi-Ambeno (RAEOA), segundo as legislações em vigor tais como a Lei n.º 

4/2016 sobre a Divisão Administrativa do Território como também a dita Lei n.º 
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3/2014 sobre a Criação da RAEOA e também da ZEESM com a sua alteração 

por Lei n.º 3/2019, não beneficiam o povo daquela região.  

Adianta ainda este interveniente que o povo de Oecússi-Ambeno foi 

alienado politicamente por não vão gozar os seus direitos cívicos e políticos de 

sufrágio universal. Eles não vão ter os seus próprios órgãos de representativos 

municipais. E o Presidente de Autoridade da RAEOA é um colonizador porque 

foi designado pelo Governo Central e não eleita pelos cidadãos locais do enclave 

e considerou que por força dessas leis, a região de Oecússi-Ambeno é uma 

colónia do Governo Central24. 

 

Republicação da Lei n.º 11/2009, de 7 de outubro, sobre a Divisão 
Administrativa do Território 

 
5.3.2.1 Algumas anotações substanciais e excecionais ao enclave de 

Oecússi-Ambeno 
 

A republicação da presente Lei estabelece as unidades de Poder Local, 

os municípios, com base nos seguintes objetivos: 

  Promoção de instituições de um Estado forte, legítimo e estável em todo 

o território de Timor-Leste; 

 Promoção de oportunidades para a participação local democrática de 

todos os cidadãos; 

 Promoção de uma oferta de serviços mais efetiva, eficiente e equitativa 

para o desenvolvimento social e económico do país. 

As atuais jurisdições administrativas, isto é, a presente divisão territorial 

informal que inclui os níveis subdistritos e distritais serão fundidas para formarem 

novas unidades administrativas consolidadas e eficientes ao nível distrital, com 

assembleias de representantes, que podem prestar serviços adequados aos 

cidadãos e têm suficiente capacidade para desempenhar as suas funções. 

Os municípios estão a ser estabelecidos com base na garantia de que 

cada um: 

                                                           
 
24 Resultado da entrevista com o interveniente Dr. Manuel Tilman (E-5), de 15 de julho de 2019. 
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 Mantenha a homogeneidade étnico-linguística e a identidade cultural 

local; - Demonstre um balanço entre potencial de desenvolvimento e 

recursos; 

 Possua um centro administrativo que permita abrigar a Assembleia 

Municipal e os serviços municipais; 

 Detenha um mínimo de população que permita um certo nível de 

eficiência na administração e prestação de serviços. 

 

Elementos importantes para a reforma serão a criação de sistemas de 

representação democráticos e procedimentos ao nível municipal, reformulação 

da administração e medidas que assegurem uma sólida gestão financeira, 

segundo o preâmbulo da Lei n.º 4/2016 da republicação da Lei n.º 11/2009 sobre 

a Divisão Administrativa do Território (RDTL, 2016c). 

Em síntese, esta republicação da Lei da Divisão Administrativa do 

Território, verifica-se no seu objetivo logo no seu preâmbulo introdutório, me 

parece contradiz com o Capítulo IV da lei revogada que era de fato o direito de 

sufrágio democrático de um povo porque, de fato de um lado exige a criação de 

sistemas de representação democrática nos municípios, ao contrário da 

revogação feita não reconhece a existência destes preceitos propriamente dita.  

 

5.3.2.2 Criação, modificação e extinção de circunscrições administrativas 
- Requisitos (Artigo 19.º) 

 
1. A criação, modificação e extinção de circunscrições administrativas 

depende de lei e deve ter em conta: 

a) A vontade da maioria das populações abrangidas, manifestada em 

consulta popular; 

b) A preservação da homogeneidade etnolinguística e identidade cultural 

local; 

c) Um equilíbrio do potencial e recursos para o desenvolvimento; 

d) Fatores geográficos, demográficos, económicos, sociais, culturais e 

administrativos; 

e) Interesses de ordem nacional e regional ou local em causa; 

f)  A existência de um centro administrativo que permita a instalação de 

serviços da Administração Local. 
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2. Não é permitida a criação, modificação ou extinção de circunscrições 

administrativas que impliquem para as respetivas unidades de poder local 

uma redução das receitas necessárias à prossecução das atribuições que 

legalmente lhes incumbam. 

 

5.3.2.3. Requisitos de criação de municípios (Artigo 20.º) 
 

Além dos requisitos previstos no artigo anterior, a criação de novos 

municípios depende do cumprimento dos seguintes requisitos: 

a) Na área do futuro município, o número de residentes deve ser superior 

a trinta mil;  

b) A área do futuro município cuja criação seja pretendida deve ser 

superior a trezentos quilómetros quadrados. 

 

5.3.2.4. Criação e modificação de circunscrições administrativas (Artigo 
21.º) 

 
1) Podem serem criadas circunscrições administrativas através de: 

a) Fusão de duas ou mais circunscrições administrativas; 

b) Cisão de uma circunscrição administrativa em duas ou mais 

circunscrições administrativas. 

2) As circunscrições administrativas podem modificar-se por integração de 

parte de uma circunscrição administrativa. 

 

5.3.2.5. Iniciativa da criação e modificação de circunscrições 
administrativas (Artigo 22.º) 

 

1) A iniciativa da criação ou modificação de circunscrições administrativas 

compete: 

a) Aos Deputados ao Parlamento Nacional; 

b) Às Bancadas Parlamentares; 

c) Ao Governo; 

d) Ao órgão deliberativo da Região Administrativa Especial de Oecússi 

Ambeno; 

e)  Aos órgãos deliberativos do Poder Local; 

f) Aos cidadãos. 
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2) A iniciativa prevista no número anterior toma a forma de: 

a) Projeto de lei quando exercida pelos Deputados ao Parlamento 

Nacional e Bancadas Parlamentares; 

b) Proposta de lei quando exercida pelo Governo; 

c) Petição ao Parlamento Nacional, subscrita por, pelo menos, trinta por 

cento dos eleitores recenseados nas unidades geográficas de 

recenseamento eleitoral compreendida nas circunscrições 

administrativas abrangidas pela iniciativa, quando subscrita pelos 

cidadãos; 

d)  Petição ao Parlamento Nacional, apresentada pelo órgão deliberativo 

da Região Administrativa Especial de Oecússi Ambeno, na sequência 

de deliberação aprovada pela maioria absoluta dos membros em 

efetividade de funções; 

e) Petição ao Parlamento Nacional, apresentada pelos órgãos 

deliberativos do Poder Local, na sequência de deliberação aprovada 

pela maioria absoluta dos seus membros em efetividade de funções. 

3) A iniciativa deve dispor sobre a delimitação territorial da circunscrição 

administrativa, o nome desta, bem como sobre o respetivo centro 

administrativo. 

4) A modificação ou criação de circunscrições administrativas não pode 

ocorrer nos seis meses que antecedam as eleições nacionais ou 

municipais. 

5) A petição segue a tramitação prevista no Regimento do Parlamento 

Nacional e, sendo votada favoravelmente, dá lugar a projeto de lei, a ser 

apresentado num prazo não superior a seis meses. 
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6. A Participação dos Cidadãos  
 
 

6.1. A Consulta Nacional sobre a Descentralização Administrativa e 
Poder Local 
 

Sob a liderança do Primeiro-Ministro do V GC, Kay Rala Xanana Gusmão, 

foi realizada uma divulgação bem como uma consulta à população dos, na 

época, 13 Distritos de Timor-Leste, esclarecendo a população sobre os que 

pretendia realizar com a implementação de um sistema de Administração 

Pública descentralizado e ouvindo os anseios e os receios da população. Esta 

consulta alargada decorreu entre os dias 8 de abril de 25 de maio de 2013, 

começando no enclave de Oecússi-Ambeno e terminado em Díli e envolveu os 

mais abrangentes grupos representativos da sociedade, nomeadamente a igreja 

católica, grupos femininos, grupos intelectuais, partidos políticos, estudantes, 

jovens, o setor privado, a sociedade civil, as organizações não-governamentais, 

os veteranos e os idosos.  

Em geral, houve perguntas que se repetiram de forma transversal às 

várias sessões de consultas e esclarecimentos que configuraram as principais 

preocupações levantadas pela população, nomeadamente sobre em que 

consistia um município, quando e como seriam implementados e quais seriam 

os municípios a construir. Além de terem sidos levantadas diversas questões, 

foram também colocadas em cima da mesa diversas propostas, sendo que todas 

elas foram dadas ouvidos e sua generalidade foram estudadas as formas mais 

adequadas eventualmente para serem colocar em prática (MAE-TL, 2017). 

 
 

6.2. As principais atividades da consulta  
 

Esta consulta nacional sobre a Descentralização teve como principais 

ações as reuniões que decorreram com as comunidades nos diferentes 

municípios. Este périplo pelo país iniciou-se a 8 de abril de 2013 em Oecússi-

Ambeno contou em todas as sessões com a presença e participação ativa do 

Primeiro-Ministro Kay Rala Xanana Gusmão, o Secretário de Estado da 

Descentralização Administrativa, Tomás do Rosário Cabral, o Secretário de 

Estado do Desenvolvimento Local, Samuel Mendonça, a Secretária de Estado 
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de Apoio à Promoção do Setor Privado, Veneranda Lemos e também o Ministro 

do Turismo, Francisco Kalbuadi Lay e o Secretário Estado de Fortalecimento 

Institucional Francisco Soares (MAE-TL, 2017). 

A seguir foi a exposição das documentações da participação ativas dos 

líderes com o entusiasmo das populações locais acerca do assunto. 

O culminante de todas estas consultas que decorreram nos diversos 

municípios terminou com a realização de uma 1ª Conferência Internacional sobre 

a Descentralização Administrativa e Poder Local que decorreu em Díli a 28 e 29 

de maio de 2013, onde estiveram presentes parceiros portugueses, australianos, 

cabo-verdianos e também indonésios e onde se discutiram pela primeira vez 

temas de relevância para a instituição de organismos de Poder Local em Timor-

Leste (MAE-TL, 2017). 

 Esta Conferência Internacional foi organizada pelo Secretário de Estado 

da Descentralização Administrativa e pela Comissão nomeada pelo Parlamento 

Nacional, tendo contado com a participação de representantes de todos os 

municípios, do GTIM, de representantes de 26 municípios portugueses e de 52 

cidades geminadas na Austrália, da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses (ANMP), do Instituto Superior de Ciências e Políticas de Lisboa, de 

uma delegação do Governo dissidente da Associação das Empresas 

Construtoras da Indonésia, do Corpo Diplomático acreditado em Díli, dos 

partidos políticos, das redes de mulheres, da UNDP, AusAID e da JICA. 

 O Secretário de Estado da Política da Descentralização Administrativa e 

Poder Local, Tomás do Rosário Cabral continuadamente a percorrer todos os 

municípios (distritos) para a divulgação do processo, e as respostas dadas por 

parte da comunidade local demonstrou os seios anseios para que pudessem 

brevemente acontecer a Governação Local no território. Na seguinte figura 

mostrou-se a receção da comunidade local, manifestando as suas vontades e 

participação ao processo do Governo Central. 

A sessão teve início com uma intervenção do Ministro da Administração 

Estatal, Jorge Teme, que teve oportunidade de salientar a importância do 

processo de Descentralização como um importante passo para a afirmação da 

democracia timorense, de agradecer o envolvimento pessoal do PM Xanana 

Gusmão no processo de consulta que decorrerá nas semanas anteriores em 

todos os municípios do país e ainda de ressalvar que esta aproximação do 
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Governo às pessoas é um dos principais objetivos deste processo, passando 

naturalmente por uma necessidade de capacitação dos recursos humanos que 

irão trabalhar nas administrações  

Foram ainda destacados outros desafios como a necessidade de 

legislação adicional que defina as competências específicas destas novas 

unidades de Poder Local, o papel dos Sucos que tem tido um papel fundamental 

nas comunidades, a situação de Oecússi-Ambeno pelas suas características 

geográficas especiais ou ainda de que forma serão geridos os orçamentos 

municipais. 

A 28 e 29 de maio de 2013 teve lugar em Díli, a I Conferência Internacional 

sobre a Descentralização Administrativa e Poder Local, onde estiveram 

presentes parceiros portugueses, australianos, cabo-verdianos e também 

indonésios e onde se discutiram pela primeira vez temas de relevância para a 

instituição de organismos de Poder Local em Timor-Leste (MAE-TL, 2017). 

 

6.3. Temas discutidos durante a consulta 
 

Os vários grupos participantes nesta consulta nacional sobre o Poder 

Local levantaram diversas questões que foram largamente discutidas nos vários 

municípios, sendo várias delas transversais não só aos diferentes grupos, mas 

também aos diferentes municípios. Os trabalhadores e responsáveis da 

Administração Local existentes falaram das suas preocupações sobre que 

sistema seria adotado para a Descentralização e de uma forma seriam 

separados os poderes central e local a nível financeiro. Estes destacaram-se 

ainda a importância de envolver os cidadãos na definição do modelo de 

Descentralização e na resolução dos problemas, fazendo elevar o espírito de 

unidade e interesses comuns ao dos interesses individuais, estando certos de 

que com recursos devidamente preparados para a administração dos 

municípios, as condições de vidas nas áreas mais remotas poderão ser bastante 

melhoradas. 

A Descentralização foi também referida como uma segunda 

independência para a população, desta feita, a nível local e onde devem ser 

envolvidos e enaltecida a importância dos líderes comunitários. Os grupos de 

estudantes ouvidos destacaram a importância de olhar para o PEDN de 2011-
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2030 como uma referência na análise aos setores que devem integrar a 

descentralização.  

Os estudantes destacaram ainda, transversalmente aos diferentes 

municípios, a importância de desburocratizar a administração, neste caso a local 

a implementar, como forma de oferecer uma melhor prestação de bens e 

serviços públicos aos cidadãos e ofereceram-se para participar na criação de um 

plano de atividades a implementar a curto prazo para ajudar na implementação 

do Poder Local. 

Os funcionários públicos ouvidos foram unânimes ao afirmar que o 

processo de Descentralização traz o Governo para os municípios mas que para 

existir sucesso no processo há que envolver todos os agentes, organismos do 

Estado e a população, garantindo que todos se envolvem com dignidade por 

forma a oferecer serviços de forma mais célere e efetiva. Estes demonstraram 

também preocupação com a capacitação dos funcionários para as atividades a 

que estes sejam afetos e com a necessidade de identificar as infraestruturas 

onde estes serviços desconcentrados irão funcionar (MAE-TL, 2017). 

Os grupos de mulheres demonstraram-se disponíveis para ajudar no 

processo de Descentralização e chamaram a atenção para a necessidade de 

integrar as mulheres nos processos de capacitação de recursos humanos e 

também na própria vida política dos municípios, promovendo assim a igualdade 

de género na participação na Governação Local. Estas propuseram ainda 

envolver as Organizações Não Governamentais no Planeamento da 

Descentralização e da criação dos novos municípios. 

Os grupos intelectuais auscultados destacaram a importância de dialogar 

com os “filhos da terra” e envolvê-los ativamente não só na instalação dos 

municípios como também no desenvolvimento dos mesmos. Estes 

disponibilizaram-se para realizar encontros em traçarão um programa de 

desenvolvimento local para cada um dos setores, programa esse a apresentar 

às futuras gestões municipais para análise da viabilidade da sua implementação, 

bem como desenvolver trabalhos de sensibilização alargada das comunidades, 

envolvendo também os grupos mais marginalizados pela sociedade e garantir 

que exista uma excelente interligação entre a administração central e a 

administração local e ainda uma fiscalização eficiente das atividades dos 

municípios.  
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Os restantes grupos que participaram das consultas públicas, 

nomeadamente a sociedade civil, os partidos políticos, representantes do setor 

privado e ainda os veteranos, abordaram também, de uma forma genérica e 

transversal, os mesmos temas referidos pelos outros grupos auscultados (MAE-

TL, 2017). 

 

 
6.4. A Lentidão do Estabelecimento dos Órgãos do Poder Local 

 

Apesar de as iniciativas feitas desde 1.º GC sobre a Política da 

Descentralização Administrativa e as consequentes instalações do Poder Local, 

mas de fato o que descobrimos no terreno, salvo erro, muitas retóricas aquando 

se fala sobre uma verdadeira Descentralização do Governo Central durante 17 

anos depois da independência. Se nós comparamos com os indonésios embora 

de uma mera anexação de fato após da sua invasão ao território em 7 de 

dezembro de 1975, logo a seguir um ano depois, isto é, em 1976 o governo de 

Jakarta estabeleceu todos os 13 distritos com poder local atribuídos como se 

descreve no capítulo II deste estudo no que se reporta sobre a evolução do 

Poder Local em Timor-Leste. 

 Com apenas 28.000 funcionários públicos incluindo os indonésios no 

território durante os seus 24 anos da sua governação, os fatos revelam uma 

verdadeira democracia no respeito das eleições dos seus órgãos representativos 

distritais designadamente por DPRD25 sinónimo político à Camara ou 

Assembleia Municipal. Embora o Executivo era denominado “Bupati Kepala 

Daerah” equivalente ao Presidente do Município. Até a retirada por completo da 

governação da indonésia depois da Consulta Popular de 1999, Timor-Leste 

dantes denominadas por “Timor-Timur” apenas tenha acerca de 28.000 

funcionários públicos que prestaram serviços em todos os 13 distritos. 

Durante 2,5 anos de Administração Transitória das Nações Unidas o 

território tenha acerca de 11.214 funcionários públicos. Hoje depois de 17 anos 

da independência, Timor-Leste tenha a posse acerca de 34.211 funcionários 

                                                           
 
25 DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) equivalente como Assembleia Distrital ou 
Municipal. Dewan significa Assembleia; Perwakilan significa Representantes eleitos; Rakyar 
significa Cidadãos; e Daerah significa Local ou Regional. 
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públicos permanentes. Com esse número de funcionalismo público atual dentro 

do quadro da Lei de Função Pública do Estado, ainda com adicionais contratos 

para cada ano fiscal e até por sessões legislaturas, o governo tem tido 

contratados assessores internacionais e nacionais, para além de nomeações 

políticos de confiança partidário que, obviamente com poucos méritos dentro da 

governação. Não temos um número certo, mas estes são considerados como 

funcionários contratados e casuais fora do quadro permanente do regime de 

carreira de funcionalismo público timorense.  

Se olharmos para o número da população de Timor-Leste neste momento 

com 1.241.506 habitantes de um rácio de 36.290 per funcionário a servir, 

podemos dizer que é um número ainda limitado em termos de racionalidade dos 

serviços de atendimento aos cidadãos, para além das maiorias destes 

funcionários todos foram concentrados nos ministérios estatais junto no capital 

de Díli.  

Para a política da desconcentração e destacamento desses quadros aos 

municípios, o governo tem sido enfrentado obstáculos com as condições de 

alojamentos, de transportes e outras infraestruturas que de fato ainda não estão 

bem-sucedidas 26.

                                                           
 
26 Observação e análise do autor durante a investigação, junho-agosto de 2019. 
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CAPÍTULO IV - METODOLOGIA  
 

No presente capítulo descreve-se a metodologia deste estudo segunda 

esta sequência: a Questão de Investigação; As Hipóteses colocadas; a 

Abordagem Metodológica; as Recolhas documentais sobre as Políticas 

adotadas; as Entrevistas realizadas; a organização dos dados e sua análise: A 

Análise de Conteúdo e a teoria da análise de árvore também irão ser 

apresentadas. 

 
 
 

1. Questão de Investigação 
 

Quais os obstáculos à implementação da Política de Descentralização e 

Poder Local em Timor-Leste, no período de 2002 a 2019? 

 

2. Hipóteses 
 

As hipóteses colocadas são as seguintes: 

HP1- A Divisão Administrativa e do Poder Local para Timor Leste está de 

acordo com a Constituição da República. 

HP2 - Limitações financeiras e de recursos humanos são considerados como 

obstáculos à implementação da Política da Descentralização 

Administrativa e do Poder Local para Timor-Leste. 

HP3- A diversidade de interesses e perspectivas políticas limitam a 

implementação da Política da Descentralização Administrativa e do 

Poder Local para Timor-Leste. 

HP4 - A história e tradição político-administrativa são um obstáculo à 

implementação da Política da Descentralização Administrativa e do 

Poder Local para Timor-Leste. 
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3. Abordagem Metodológica 

 
 

No presente capítulo descreve-se o estudo que foi realizado para cumprir 

o objetivo. Apresentam-se as técnicas e instrumentos utilizados para a recolha 

de dados, bem como as técnicas adotadas e os procedimentos de tratamento e 

análise de dados. 

As fontes de informação utilizadas são variadas, desde documentação 

legislativa passando pela informação recolhida em observações e entrevistas 

semiestruturadas. Como suporte deste trabalho a revisão da literatura revelou-

se enriquecedora. A contextualização apoiou-se nas resoluções, legislações, 

regulamentos, cartas e outras fontes credíveis e relevantes no processo da 

Política da Descentralização e do Poder Local para Timor-Leste.  

Assim, a metodologia utilizada neste estudo seguiu os procedimentos 

referenciados relativos aos métodos qualitativos de Miles e Huberman (1994) e 

da análise de conteúdo de Laurence Bardin (1977).  

 
 
 

3.1. Método da recolha e de análise dos dados 
 

De entre as principais técnicas do método qualitativo fez-se a opção de 

recolher informação em documentação oficial (Política da Descentralização 

Administrativa e do Poder Local para Timor-Leste) e, em entrevistas a 

intervenientes-chave ligados ao processo de implementação da 

Descentralização e do Poder Local. Estes dois tipos de dados qualitativos 

fornecem rica informação para uma análise de conteúdo estruturada. 
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3.2. Referências acerca dos dados qualitativos 
 
 
Sobre a importância de uma boa coleção dos dados qualitativos, Miles e 

Huberman (1994, p. 24) argumentam que: “uma das maiores características que 

se focam naturalmente na colocação ordinária de configurações ocorridas com 

um punho robusto em matéria, ao qual que lhes designaram como a vida real 

“real life” a que se pretende chegar”. Van Manen (1997, in Miles & Huberman, 

1994, p. 24) afirma o seguinte: “os dados qualitativos com as suas ênfases nas 

experiências vividas nas pessoas são fundamentalmente bem adequadas para 

localizar os significados ou os sentidos que as pessoas coloquem em eventos, 

nos processos, e das estruturas de suas vidas como as perceções, suposições, 

pré-avaliação e preposições com o intuito de conectar os tais significados nas 

suas palavras sociais”. Considera-se, pois, que foi mais de um modelo fluxoante 

de análise aos quais passando por quatro fases a saber, como:  

1) O período da coleção dos dados;  

2) A redução dos dados que englobam a redução dos dados recolhidos 

antecipatoriamente, durante e após desta atividade;  

3) A exibição ou aprsentação dos dados durante e após;  

4) A conclusão e o design/verificação dos dados, faz-se também do mesmo 

modo que ocorreu durante e após todo o processo de uma análise 

fluxoante.  

Este processo metodológico como apresentado na Figura 26 de forma 

num modelo de fluxos. 
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Figura 26: Componente de análises dos dados qualitativos: Modelo de fluxos 

 

Fonte: Miles e Huberman (1994, p. 24) 
 

 

Os autores salientam que, existem três requisitos essenciais sobre os 

dados qualitativos e constituem uma boa estratégia para descobrir e explorar os 

dados e para desenvolver as hipóteses. Em suma, os dados qualitativos são 

usados para suplementar ou validar, explicar, iluminar ou reinterpretar estes 

dados que já foram recolhidos para as suas possíveis configurações. Estes 

autores acrescentam que a força dos dados qualitativos ajuda a identificar os 

significados ou sentidos explicitados e subentendidos (Miles & Huberman, 1994). 

Com base nesta teoria de Miles e Huberman (1994) foram considerados 

dados relevantes para esta investigação, um conjunto de documentos que dão 

o enquadramento legal, nomeadamente os documentos que manifestam as 

políticas da Criação dos Municípios ou o Poder Local para Timor-Leste.  

  

 

         Período da coleção dos dados  

           Redução dos dados 

               Antecipatório                  Durante                                Após         

       Exibição dos dados                                                                          

       Durante                                Após 

              Conclusão desenho/verificação 

       Durante                                Após 

ANÁLISES 
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3.3. A visão de análise qualitativa neste estudo 
 
 
Miles e Huberman (1994) consideram três fluxos de atividades correntes 

de análise dos dados qualitativos: a redução dos dados, a exibição ou 

apresentação dos dados e conclusão (Figura 27). 

 

Figura 27: Fluxos da análise qualitativa 

Fonte: Miles e Huberman (1994, pp. 24-25) 
 

 

 

Redução dos dados 
 

Esta etapa de redução de dados refere-se ao processo de recolha, 

seleção, simplificação e síntese. Como se observa na Figura 27 no período de 

recolha dos dados, os investigadores devem ter em conta a questão de 

investigação, o quadro conceptual e as hipóteses que identificaram.  

A nível processual a redução dos dados pode abarcar as seguintes 

tarefas: escrever os sumários, a codificação, a identificação de temas, agrupar e 

partir subtemas, bem como escrever anotações. O processo da 

redução/transformação dos dados é contínuo e fica completo com o relatório final 

deste processo. Assim a redução dos dados é uma forma de análise que aparece 

com as seguintes designações: afiar ou amolar, ordenar, focar, descartar, e 

organizar dados para uma apresentação e conclusão “final”, de modo a oderem 

ser verificados.  

No ponto de vista de Tesch (1990, in Miles & Huberman, 1994), este 

processo é também conhecido por termo de “condensação dos dados”. Através 

da redução dos dados, não é necessário quantificar os dados. Os dados 
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qualitativos podem ser reduzidos e transformados em vários meios: através de 

seleções, através de sumarização e parágrafos, através de uma identificação de 

padrões, etc. A pura quantificação dos dados qualitativos pode surgir numa fase 

exploratória mas sempre como apoio a análise do texto integral que deve permitir 

a contextualização de alguma frase escolhida como exemplificativa (Miles & 

Huberman, 1994). 

 

 

Apresentação dos dados 
 

O segundo maior fluxo de atividades de análise é a exibição ou 

apresentação dos dados. Como o processamento de informação é limitado pelos 

seres humanos a apresentação de grandes quantidades de dados qualitativos 

pode, segundo Faust (1982, in Miles & Huberman, 1994), ser apresentada em 

fora mode as matrizes, os gráficos, redes, etc. Ou seja, deve haver a 

preocupação de fazer uma compilação das informações de modo bem 

organizado para ser de fácil leitura. A redução dos dados, a criação e o uso de 

apresentação dos dados não são atividades separadas, mas antes devem ser 

feitas de modo integrado na análise dos dados qualitativos.  

Desenhar uma apresentação de dados, por exemplo construir uma matriz, 

passa por decidir quais são as linhas e quais as colunas, quais os dados que 

se quer apresentar, de modo a veicular as ideias que queremos apresentar. 

 

 

Conclusão, design / verificação 
 

A terceira fase, a conclusão passa por decidir quais sentidos e significados 

que consideramos que emergiram, quais os padrões identificados,os fluxos 

casuais entre outras decisões que devem estar coerentes com a questão de 

investigação e as hipóteses segundo Glaser e Strauss (1967, in Miles & 

Huberman, 1994). 

A conclusão “final“ pode ser resultado da integração dos resualtdos da 

análise dos diversos dados recolhidos (no caso da presente investigação dos 

documentos legais e das entrevistas).  
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A Figura 28 exibe quatro principais transmissões como ciclo de atividades 

de coleção dos dados até a sua conclusão. Este processo interativo passa pela 

codificação e pela construção de matrizes. 

 

 

Figura 28: As quatro principais transmissões cíclicas de atividades de coleção 
dos dados 

 

Fonte: Miles e Huberman (1994, p. 25) 
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4. Recolha de dados 
 
 
 

4.1. Documentos legais 
 

 
Recolhemos documentos oficiais relevantes sobre o processo político em 

curso, tais como as Legislações do Parlamento Nacional, os Decretos-leis, 

Decretos do Governo, as Resoluções do Governo, os Diplomas Ministeriais, e 

outras fontes credíveis com maior relevância consideravelmente pertinente ao 

estudo (cf. Capítulo III sobre as legislações principais analisadas do processo).  

Na Tabela 22 são apresentados os documentos selecionados, agrupados 

por tipo de documento: 1) Lei; 2) Decreto-Lei; 3) Decreto do Governo; 4) 

Resolução do Governo; e 5) Diploma Ministerial. Este conjunto de documentos 

é a estrutura regulamentar no âmbito do processo do estudo da Política da 

Descentralização Administrativa e do Poder Local para Timor-Leste. 

 

Tabela 22: Documentos selecionados para a Implementação da 
Descentralização Administrativa e Poder Local em Timor-Leste  

Tipo TÍTULOS 

L
e

i 

Lei n.º 4/2016, de 25 de maio, 1.ª Alteração da Lei n.º 11/2009, de 7 de 
outubro, sobre a Divisão Administrativa do Território. 
Lei n.º 7/2016, de 8 de junho, 2.ª Alteração à Lei n.º 5/ 2006, de 28 de 
dezembro, sobre Órgãos da Administração Eleitoral. 
Lei n.º 9/2016, de 8 de julho, sobre os Sucos. 
Lei n.º 6/2017, de 19 de abril, sobre as Bases do Ordenamento do Território 
Lei n.º 3/2019, de 15 de agosto, sobre a 1.ª Alteração à Lei n.º 3/2014, de 18 
de junho, sobre a Criação da RAEOA e ZEESM 

D
ec

re
to

-L
e

i 

DL n.º 3/2008, de 27 de agosto, sobre Higiene da Ordem Pública 
DL n.º 2/2011, de 19 de janeiro, sobre a 2.ª Alteração do Ministério da 
Administração Estatal e Ordenamento do Território. 
DL n.º 12/2015, de 3 de junho, sobre a Estrutura Orgânica do Ministério da 
Administração Estatal. 
DL n.º 30/2015, de 26 de agosto, sobre a 1.ª Alteração ao DL n.º 8/2013, de 
26 de junho sobre Regime Geral do Programa Nacional de Desenvolvimento 
dos Sucos (PNDS). 
DL n.º 36/2015, de setembro, sobre a 1.ª Alteração do DL n.º 4/2012, de 15 
de fevereiro, sobre o Planeamento de Desenvolvimento Integrado Municipal 
(PDIM). 
DL n.º 2/2016, de 16 de março, sobre Estatuto dos Presidentes das 
Autoridades Municipais e dos Administradores Municipais. 
DL n.º 3/2016, de 16 de março, sobre Estatuto das Administrações 
Municipais das Autoridades Municipais e Grupo Técnico Interministerial para 
a Descentralização Administrativa. 
DL n.º 9/2016, de 4 de maio, sobre Recursos Materiais e Financeiras das 
Lideranças Comunitárias. 
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DL n.º 15/2016, de 8 de junho, sobre a 1.ª Alteração ao DL n.º 11/2013, de 7 
de agosto sobre o Regime Jurídico de Aprovisionamento do PDID. 
DL n.º 4/2016, de 29 de junho, sobre a 2.ª Alteração ao DL n.º 27/2008, de 
11 de agosto, sobre o Regime Geral das Carreiras da Administração Pública. 
DL n.º 25/2006, de 29 de junho, sobre Regime dos Cargos de Direção e 
Chefia na Administração Pública. 
DL n.º 29/2016, de 13 de junho, sobre Regime Jurídico de Toponímia e 
Numeração de Polícia.  
DL n.º 37/2016, de 7 de setembro, sobre Regime Transitório de Provimento 
de Cargos da Direção e Chefia das Autoridades e Administrações Municipais 
durante a fase da Desconcentração Administrativa. 
DL n.º 51/2016, de 28 de dezembro, sobre Licenciamento de Mensagens 
Publicitárias. 
DL n.º 2/2017, de 22 de março, sobre a Aprovação do Sistema de Gestão de 
Resíduos Sólidos Urbanos.  
DL n.º 3/2017, de 22 de março, sobre o Regime das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada. 
DL n.º 9/2018, de 9 de abril, sobre a 1.ª Alteração do DL n.º 3/2016, de 16 de 
março, sobre o Estabelecimento do Estatuto de Administrações Municipais, 
Autoridades Municipais e do GTIM. 

D
e

c
re

to
 d

o
 G

o
v

e
rn

o
 DG n.º 2/2016, de 6 de abril, sobre Regime de Avaliação do Desempenho 

Profissional dos Presidentes das Autoridades e Administradores Municipais. 
DG n. º3/2016, de 6 de abril, sobre a Remuneração dos Presidentes das 
Autoridades Municipais e Administradores Municipais. 
DG n.º 4/2016, de 6 de abril, sobre a Remuneração dos Membros do 
Gabinete de Apoio Técnico aos Presidentes das Autoridades Municipais e 3 
Administradores Municipais (Piloto). 
DG n.º 5/2016, de 6 de abril, sobre o Procedimento Especial de seleção dos 
Presidentes das Autoridades Municipais e Administradores Municipais. 

R
es

o
lu

çã
o

 d
o

 G
o

v
e

rn
o

 

RG n.º 6/2006, de 27 de dezembro, Que Aprova a Política que Institui a 
Descentralização e Governo Local. 
RG n.º 1/2012, de 25 de janeiro, Que Aprova a Definição de um Mecanismo 
Nacional para acelerar o Desenvolvimento Comunitário. 
RG n.º 28/2014, de 22 de outubro, sobre a Instalação dos Órgãos e Serviços 
das Estruturas de Pré-desconcentração Administrativa. 
RG n.º 42/2015, de 18 de novembro, sobre a Lista de Toponímia da Cidade 
de Díli.  
RG n.º 11/2016, de 23 de março, Que Cria a Comissão Nacional da Reforma 
Administração Pública e Aprova o Guia da Reforma da Administração 
Pública. 
RG n.º 16/2016, de 18 de maio, sobre a Política Nacional de Mobilidade 
Urbana. 
RG n.º 22/2016, de 10 de agosto, Que Aprova o Pagamento de Projetos 
Executados no âmbito do PPDIM. 
RG n.º 26/2016, de 31 de agosto, sobre a Realização de Atividades da 
Divulgação do Quadro Jurídico de Recenseamento Eleitoral e Levantamento 
de condições da realização do Território Nacional e Estrangeiro. 
RG n.º 29/2016, de 28 de setembro, sobre a Transferência de Meios, 
Funções e Recursos para as Autoridades Municipais e Administrações 
Municipais. 
RG n.º 32/2016, de 5 de outubro, sobre a Estratégia de Investimento da 
Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos de Díli. 
RG n.º 9/2018, de 11 de abril, sobre a 1.ª Alteração à Resolução n.º 
42/2015, de 18 de novembro, Que Aprova a Lista de Topónimos da Cidade 
de Díli. 

D
ip

lo
m

a
 

DM n.º 199/GM/MAEOT/IX/09, de 16 de setembro, Que Fixa os números de 
Sucos e Aldeias em Território Nacional. 
DM n.º 1/2010, de 13 de janeiro, Que Aprova o Livro da Administração dos 
Sucos. 
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DM n.º 19/2013, de 16 de outubro, Que Regulamenta o Regime Jurídico de 
Aprovisionamento do PIDID. 
DM n.º 8/2014, de 9 de abril, sobre o Fundo do Suco para a Limpeza 
Urbana. 
DM n.º 7/2016, 27 de janeiro, Que Identifica o Setores e as Ações Elegíveis 
para Financiamento Público no Âmbito do Planeamento de Desenvolvimento 
Integrado Municipal ou do Programa de Desenvolvimento dos Sucos.  
DM n.º 33/2016, de 20 de abril, Que Aprova os Formulários e Minutas de 
Tramitação do Procedimento Especial de Seleção dos Presidentes das 
Autoridades Municipais e Administradores Municipais. 
DM n.º 40/2016, de 27 de julho, sobre os Procedimentos para a Utilização 
dos Incentivos Financeiros a Atribuir às Lideranças Comunitárias.  
DM n.º 48/2016, de 30 de setembro, Que Estabelece os Serviços das 
Autoridades Municipais e Administrações Municipais e Aprova a Estrutura 
Funcional. 
DM n.º DL n.º 49/2016, de setembro, Que Institui as Administrações dos 
Postos Administrativos e Aprova a Denominação e Competências 
Específicas dos respetivos Serviços Locais. 
DM n.º 51/2016, de 30 de setembro, sobre Regulamento do Conselho 
Consultivo Municipal. 
DM n.º 52/2016, de 12 outubro, Sobre Regime Transitório de Provimento dos 
Cargos de Direção e Chefias das Autoridades Municipais e Administrações 
Municipais durante a fase de Desconcentração Administrativa. 
DM n.º 39/MAE/2017, de 21 de junho, Que Aprova a Lista Topónimos para 8 
Sucos no Município de Díli. 
DM Conjunto n.º 42/2017, de 21 de junho, Que Regulamenta as 
Competências das Autoridades Municipais e das Administrações domínio 
das Obras Públicas. 
DM Conjunto n.º 43/2017, de 21 de junho, Que Regulamenta as 
Competências das Autoridades Municipais e das Administrações Municipais 
no domínio de Água e Saneamento.  
DM Conjunto n.º 48/2017, de 16 de agosto. Sobre a Criação de Zonas de 
Estacionamento de duração limitada no Município de Díli. 
DM n.º 49/2017, de 23 de agosto, Sobre Livro da Administração dos Soco. 
DM n.º 50/MAE/2017, de 29 de agosto, Que Aprova a Lista de Topónimos de 
Município de Ermera, Bobonaro, Liquiçá, Manatuto, Baucau e Aileu. 
DM Conjunto n.º 16/2018, de junho, sobre a Criação de Sete Zonas de 
Estacionamento d duração limitada do Município de Díli- Akadiruhun, Bé-
Mori, Griecenfor, Santa Cruz, Colmera, Caicoli e Vila Verde.  
DM n.º 1/MAE/2018, de 10 janeiro, Que Aprova a Lista de Topónimos para 
os Municípios de Covalima e Manufahi. 
DM n.º 3/MAE/2018, de 28 de fevereiro, Que Aprova a Lista de Topónimos 
para Onze Sucos do Município de Díli 
DM n.º 11/2018, de 16 de maio, Que Aprova a Lista de Topónimos de 
Municípios de Lautém, Viqueque, Ainaro, e Lista de Topónimos adicionais de 
Municípios de Bobonaro, Liquiça, Ermera, Aileu, Manatuto e Baucau. 
DM n.º 12/MAE/2018, de 18 de maio, Que Aprova o Topónimo de Praça no 
Município de Díli. 

Fonte: Ministério da Administração Estatal da RDTL (2019) 
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4.2. Entrevistas 
 

Previamente à realização das entrevistas foram realizadas algumas 

tarefas importantes: a elaboração do guião da entrevista e a seleção de 

intervenientes-chave para serem convidados a dar uma entrevista. 

 
Guião da Entrevista 
 

O Guião de entrevista teve por base a revisão da literatura realizada e a 

análiase dos documentos legais mencionados no ponto prévio. 

As perguntas que compõem o guião da entrevista foram elaboradas de 

forma a testar as hipóteses deste estudo e são apresentadas na Tabela 23. 

 

Tabela 23: Guião da Entrevista  

 
Nos Perguntas 

1 Para a Política da Criação dos Municípios de Timor-Leste, é importante a 
existência de Legislação pelo Estado. Qual a sua opinião sobre a legislação 
produzida sobre a Divisão Administrativa do Território segundo a Constituição 
da República de 2002 no que consta nos artigos 5.º sobre a Descentralização 
e, ao artigo 71.º sobre a Divisão Administrativa do Território? 

2 A Constituição da República define no artigo 72.º o Poder local. Na sua opinião 
quais são as políticas adotadas pelo Estado sobre o assunto? 

3 Na Institucionalização do Poder Local, ou seja, o Governo Local, é preciso 
estabelecer quadros legais para os Órgãos Representativos Municipais como a 
Assembleia Municipal. Qual é a sua opinião sobre esta Política? 

4 Uma das condições substanciais é também a Institucionalização da Camara 
Municipal Executiva. Na sua opinião existe legislações acerca deste assunto? 

5 O n.º 3 do artigo 5.º em consonância ao n.º 2 do artigo 71.º da Constituição da 
República define sobre um Tratamento Administrativo e Especial para a Região 
do enclave de Oecússi-Ambeno. Conhece a Legislação específica sobre estas 
matérias e qual é a sua opinião?  

6 Em que estado considera que está nas suas implementações? 
a. Fase inicial? 
b. Fase da implementação total? 
c. Quais são os resultados? 

7 Considerando a sua opinião de que a implementação está na 
fase_____________________, quais os problemas, ou as barreiras que 
considera mais importante para essa implementação esteja mais com 
dificuldades? 

8 Como pensa que podem eliminar, contornar ou minimizar essas barreiras? 
 

Fonte: Autor da investigação do estudo, junho-agosto de 2019 
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Caracterização sociodemográfica 
 

Segundo o plano deste estudo, foram identificadas 21 intervenientes-

chave, para serem convidados a participar, através do método de uma 

amostragem intencional, ou seja, “the purposive sampling” como se apresenta 

na Tabela 24. Estes intervenientes foram cuidadosamente escolhidos de modo 

a abranger Líderes Políticos, Académicos, Líderes Informais e Líderes de 

confissões religiosas, bem como Líderes Municipais ou Locais. De assinalar que 

dois dos entrevistados entretanto faleceram, o Professor Doutor Lucas da 

Costa (Reitor da Universidade da Paz -UNPAZ) e o Senhor Clementino dos 

Reis Amaral (Ex deputado da Assembleia Constituinte e da 1ª Legislatura).O 

meu agradecimento à sua geenerosidade de terem partilhados os seus 

conhecimentos. 

 
Tabela 24: Caracterização sociodemográfica dos entrevistados 

Categorias No Intervenientes Posições Período 

 
Líderes 
políticos 

 
1 

 
Dr. Abílio José 
Caetano 

 
Vice-Ministro e Ministro Interino da 
Administração Estatal 

Do VIII 
Governo 
Constitucional 
(GC), de 2018 
- presente. 

 
 
 
 
2 

 
Dr. Tomas do 
Rosário Cabral 

(1). Ex-secretário de Estado para a 
Política da Descentralização e do Poder 
Local. 
(2). Vice-Ministro de Administração 
Estatal. 
(3). Assessor Principal do Ministério de 
Administração Estatal. 

Do V GC 
período 2012-
2015. 
Do VI GC de 
2015 -2017. 
Para VIII GC 
de 2018- 
presente. 

 
 
 
3 

 
 
 
Dr. Rui Maria de 
Araújo 

 
 
 
 
(1). Ex. Ministro da Saúde  
 
 
 
(2). Primeiro-ministro do VI Governo 
Constitucional. 
(3). Ex. Ministro da Saúde 

 
Do I GC de 
2002-2006 e 
do II GC de 
2006-2007 e 
do III GC de 
2007. 
 
De 2015-2017. 
 
Do VII GC de 
2017-2018. 

 
 
 
4 

 
 
 
Senhor Duarte 
Nunes 

(1). Presidente da Bancada Parlamentar 
do Partido da CNRT do Parlamento 
Nacional da 4a Legislatura. 
(2). Deputado da 2a Legislatura do 
Parlamento Nacional. 
(3). Deputado da 3a Legislatura do PN. 

De 2018-2023. 
 
 
De 2007-2012 
 
De 2012-2017-
2018. (Sofreu 
a Eleição 
Antecipada) 

 
 
5 

 
Dr. Aniceto 
Lopes Guterres 

(1). Presidente do Parlamento Nacional 
da 3a Legislatura. 

De 2017-2018. 
 
De 2012-2017. 
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(2). Presidente da Bancada Parlamentar 
da FRETILIN da 2a Legislatura. 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
Dr. António de 
Conceição 

(1). Presidente da Bancada Parlamentar 
do Partido Democrático da 4a Legislatura 
do PN. 
(2). Ministro da Educação e do Ensino 
Superior. 
(3). Ministro do Comercio, Indústria e 
Ambiente (MCIA). 
(4). Ministro de Economia e de Turismo 
(5). Vice-Ministro dos Negócios 
Estrangeiros. 

De 2018-a 
presente. 
 
Do VI GC de 
2015-2017. 
De V GC de 
2012-2015. 
De VII GC de 
2017-2018. 
Do I GC de 
2002-2003. 

 
7 

 
Dr. Pedro de 
Andrade 

 
Assessor Jurídico do Parlamento 
Nacional para Assuntos Constitucionais e 
de Governação.  

Da 2a, e da 3a 
Legislatura do 
Parlamento 
Nacional de 
Timor-Leste. 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
Dr. Manuel 
Tilman (Jurista e 
Advogado) 

(1). Ex. Membro de Assembleia 
Constituinte. 
(2). Ex. Presidente da Comissão de 
Economia e Finanças do PN da I 
Legislatura. 
(3). Ex. Presidente da Comissão da 
Economia e Finanças do PN da 2a 
Legislatura. 
(4). Presidente e Chefe da Bancada 
Parlamentar do Partido KOTA da 1a e da 
2a Legislatura. 

De 2001-2002. 
 
De 2002-2007. 
 
 
De 2007-2012 
 
 
De 2001-2002-
2007-2012 

 
 
9 

 
Senhor 
Clementino Reis 
de Amaral 

 
(1). Ex-membro da Assembleia 
Constituinte. 
(2). Ex-Deputado da 1a Legislatura do PN  
(3). Vice-Presidente da Bancada 
Parlamentar do Partido KOTA 

 
De 2001-2002 
 
De 2002-2007 
De 2001-2002-
2007 

 
 
 
 
 
 
Académicos 

 
10 

 
Prof. DR. Lucas 
da Costa 

1). Reitor da Universidade de Díli 
(UNDIL). 
2). Reitor da Universidade da Paz 
(UNPAZ). 
3). Deputado do PN da 2a Legislatura. 

De 2001-2003 
 
De 2003-2019 
 
De 2007-2012. 

 
11 

 
Prof. DR. 
Francisco 
Miguel Martins 

(1). Reitor da Universidade Nacional de 
Timor Lorosae (UNTL). 
(2). Pró-Reitor para Assuntos de Pós-
graduação da UNTL. 

Período de 
2015-2020  
De 2011-2015. 

 
12 

 Domingos de 
Sousa, PhD. 

 Academista e ex-Embaixador de Timor-
Leste para o Estado Federal de Brasil 

De 20012-
2017. 

 
 
13 

 
Prof. DR. 
Faustino 
Cardoso Gomes.  

(1). Professor Sénior, da UNTL. 
(2). Ex. Presidente da Comissão Nacional 
das Eleições (CNE). 
(3). Presidente da Comissão da Função 
Pública (CFP). 

2002-2012 
2012-2007. 
 
2014-2019. 

 
Líderes 
informais e 
de 
confissões 
religiosas 

 
14 
 

Monsenhor, 
Dom Basílio do 
Nacimento, Pr. 

(1). Bispo da Diocese de Baucau 
(2). Ex-Professor da Universidade 
Católica da Évora 

1997-presente 
 
Antes de 1997. 

 
 
 
15 

 
 
Prof. DR. Pe. 
Martinho 
Gusmão, SJ. 

 
1). Professor Sénior, da UNTL e do 
Instituto de Superior da Filosofia e 
Teologia, Dom Jaime Garcia Goulart, 
Fatumeta Díli 
2). Ex. Comissário da Comissão Nacional 
das Eleições (CNE) 

 
2003 – 
Presente 
 
 
2007-2012 

 
 
Líderes 
Municipais 
ou Locais  

 
16 

Dr. Gaspar 
Soares 

Presidente da Autoridade do Município de 
Díli. 

2007-presente 

 
17 

Dr. António 
Augusto 
Guterres 

Presidente da Autoridade do Município de 
Baucau. 
 

2012-presente 
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18 

Dr. Zeferino 
Soares dos 
Santos 

Presidente da Autoridade do Município de 
Bobonaro. 
 

2012-presente 

19 Dr. José Soares Presidente da Autoridade do Município de 
Ermera. 

2012-presente 

20 Dr. João Tilman 
do Rego 

Presidente do Município de Aileu. 2012-presente 

21 Dr. Domingos de 
Conceição 

Presidente do Município de Liquiça. 
 

2012- Presente 

 
Fonte: autor (2019) 

 
 
 

O foco da entrevista estava no tema de estudo, com o período temporal 

com início na restauração da independência em 2002 até 2019. Este recém 

Estado denominado República Democrática de Timor-Leste (RDTL), tem a forma 

de estado da república unitária com o seu sistema político de 

semipresidencialista. Relembremos que a escolha do tema prende-se com a 

importância dos fenómenos ocorridos no seus primeiros anos de independência 

e sequentes sessões legislaturas, que realmente tem vindo a ser o pilar 

sustentado pelos seus quatros órgãos de soberania nacional: a Presidência da 

República, o Parlamento Nacional, o Governo e os Tribunais.  

Segundo o organograma previsto, colocou-se quatro hipóteses principais 

a serem confirmadas neste estudo (HP1, HP2, HP3 e HP4) mencionados no 

Capítulo I. Os 21 intervenientes-chave foram classificados em 4 categorias: 

1. Líderes políticos; 

2. Académicos; 

3. Líderes informais e das Confissões Religiosas;  

4. Autoridades Municipais ou Locais. 
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Realização das entrevistas 

 

Para além da recolha dos dados documentais acerca das políticas e seus 

diplomas legais, foram realizadas entrevistas com os intervenientes-chave 

“stakeholders” ligados ao processo de implementação, no âmbito complementar 

para a confirmação das hipóteses colocadas.  

Foi exigido um rigoroso planeamento no agendamento das entrevistas, de 

modo a que a nossa deslocação a Timor fosse eficaz para um curto período de 

tempo.  

As entrevistas foram efetuadas com os intervenientes através das 

audiências concedidas e num frutuoso diálogo; os entrevistados foram 

previamente informados sobre o tema, foi pedido o seu consentimento para as 

gravações. Assinalamos a disponibilidade demonstrada e o interesse sobre o 

assunto.  

Para além das respostas às nossas questões a entrevista foi também uma 

discussão recíproca entre o entrevistador e os entrevistados, cujas gravações 

audiovisuais constituíram uma fonte para a sua transcrição. Estes textos 

produzidos foram posteriormente categorizados.  

Na Tabela 25 são indicados os códigos atribuídos a cada entrevista O 

nome de cada entrevistado é assinalado, visto nenhum deles exigiu anonimato. 

Adicionalmente indica-se a data da sua realização e fazemos notar que estas 

entrevistas foram efetuadas durante três meses (de junho a agosto de 2019), em 

diversas localidades no território de Timor-Leste. 
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Tabela 25: Grelha das entrevistas realizadas entre junho e agosto de 2019 

Categorias Id Intervenientes 
Datas das 

entrevistas 
Político e ex-Governante E-1 Dr. Tomás do Rosário Cabral 19 Junho 2019 
Vice-Ministro e Ministro 
Interino do MAE 

E-2 Dr. Abílio Caetano 21 Junho 2019 

Académico e ex-titular E-3 Prof. DR. Lucas da Costa 27 Junho 2019 
Autoridade Municipal E-4 Dr. Gaspar Soares   1 Julho 2019 
Jurista e ex-titular E-5 Dr. Manuel Tilman 15 Julho 2019 
Académico e Presidente 
da CFP 

E-6 
Prof. DR. Faustino Cardoso 
Gomes 

16 Julho 2019 

Académico e ex-
Diplomata 

E-7 Domingos de Sousa, PhD 16 Julho 2019 

Líder Político e ex-titular 
E-8 

Senhor Clementino Reis 
Amaral 

17 Julho 2019 

Magnifico Reitor da UNTL 
E-9 

Prof. DR. Francisco Miguel 
Martins 

18 Julho 2019 

Assessor Jurídico do PN E-10 Dr. Pedro de Andrade 23 Julho 2019 
Presidente da Bancada 
Parlamentar do CNRT 

E-11 Deputado Duarte Nunes 23 Julho 2019 

Presidente da Bancada 
Parlamentar da FRETILIN 

E-12 Dr. Aniceto Lopes Guterres 24 Julho 2019 

Rev. Bispo da Diocese de 
Baucau 

E-13 
Monsenhor Dom Basílio, de 
Nascimento, Pr.  

 7 Julho 2019 

Ex-Primeiro-Ministro do VI 
Governo Constitucional 

E-14 Dr. Rui Maria de Araújo, MH. 8 Agosto 2019 

Presidente da Autoridade 
do Município de Bobonaro 

E-15 
Dr. Zeferino Soares dos 
Santos 

13 Agosto 2019 

Presidente do Município 
de Aileu 

E-16 Dr. João Tilman do Rego 14 Agosto 2019 

Presidente da Autoridade 
de Município de Baucau 

E-17 Dr. António Augusto Guterres 15 Agosto 2019 

Presidente da Autoridade 
de Município de Ermera 

E-18 Dr. José Soares 16 Agosto 2019 

Presidente de Município 
de Liquiça 

E-19 Dr. Domingos de Conceição 21 Agosto 2019 

Presidente da Bancada 
Parlamentar do PD 

E-20 Dr. António de Conceição 22 Agosto 2019 

Académico e Religioso 
E-21 

Prof. DR. Martinho Gusmão, 
SJ. 

26 Agosto 2019 

 
Fonte: o autor 
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5. Organização dos dados 
 

Através das perguntas da investigação como indicadores principais para 

se confirmarem as hipóteses colocadas neste estudo, assim organiza-se 

preliminarmente as materiais no campo de investigação, praticando assim a 

operacionalização das hipóteses durante três meses, e com as análises das 

enunciações de comunicações dadas em respostas às perguntas, condensando-

se as principais verbalizações dos entrevistados com a maior atenção, 

apontando-se com base nas perguntas como o principal guião com o intuito em 

descobrir as comunicações que lhes emitirem segundo a projeção esperada 

neste processo.  

A Tabela 26 procura ilustrar as interpretações verbais dos entrevistados 

com base nas perguntas da investigação efetuada, olhando nisso como forma 

de um resultado anteriormente conseguido. 

 

Tabela 26: Organização do material ou dados da pesquisa  

Perguntas Verbalizações das entrevistas 

Pergunta – 1 (P1) Existem as políticas para o Processo de PDA e Poder Local 

Pergunta – 2 (P2) Políticas aprovadas p/ PN, mas vetadas p/ Presidente da 
República 

Pergunta – 3 (P3) Políticas aprovadas p/ PN, mas vetadas p/ Presidente da 
República  

Pergunta – 4 (P4) Idem 

Pergunta – 5 (P5) Existe a Lei n.º 3/2014 sobre a Criação da RAEOA e a ZEESM 

Pergunta – 6 (P6) Ainda está na fase do processo da Desconcentração 
Administrativa 

Pergunta – 7 (P7) RH, RF, Infraestruturas, Quadros Legais, Barreiras Políticas  

Pergunta – 8 (P8) Rigor e coragem de colocar interesses nacionais e continuidade 
política dos políticos versos interesses partidários ou grupos. 

 

Fonte: Análise do autor segundo os resultados da investigação, junho – agosto, 2019 
 

 

Na operacionalização das entrevistas, como resultados, efetuando-se 

através de categorização dentro no quadro matricial para cada hipótese e para 

cada entrevistado segundo aquilo o que Miles e Huberman (1994) designaram-

se por “condensação dos dados”.  
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Estas categorizações viabilizam-se as sínteses das verbalizações dos 

entrevistados, pela análise e da interpretação de conteúdo dentro do limite da 

confirmação das hipóteses.  

 

 

6. Análise de conteúdo 
 

Bardin (1977) argumenta que a análise de conteúdo é um método muito 

dependente do tipo de «fala» e do tipo de «interpretação» que se pretende. 

Não existe uma única fórmula para fazer a análise de conteúdo, mas somente 

algumas regras base para realizar um trabalho organizado. 

A técnica de análise de conteúdo deve ser adequada ao domínio e ao 

objetivo pretendido. A autora salienta e afirmando na sua definição sobre a 

análise de conteúdo, - “é um conjunto de técnicas de análise das comunicações” 

(Bardin, 1977, p. 33).  

Não se trata de um instrumento, mas de um leque de instrumentos. Na 

Tabela 27 são apresentados os diversos domínios da aplicação da análise de 

conteúdo. As comunicações, os documentos e objetivos dos investigadores 

podem ser diversos, o que impacta nos procedimentos de análise a realizar 

(Bardin, 1977). 
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Tabela 27: Domínios possíveis da aplicação da análise de conteúdo 
 

 

 Fonte: Bardin (1977, p. 36) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quantidade de pessoas implicadas na comunicação 
Código e 
suporte 

Uma pessoa 
«monólogo» 

Comunicação 
dual «diálogo» 

Grupo restrito Comunicação de 
massa 

 

LINGUÍSTICO 

Escrito 

 

Oral 

 

Agendas, maus 
pensamentos, 
congeminações, 
diários íntimos 

 

Cartas, respostas 
a questionários, 
atestes projetivos, 
trabalhos 
escolares 

 

Ordem de serviço 
numa empresa, 
todas as 
comunicações 
escritas trocadas 
dentro de um grupo 

 

Jornais, livros, 
anúncios 
publicitários, 
cartazes, 
literatura, textos 
jurídicos, 
panfletos 

Delírio do doente 
mental, sonhos 

Entrevistas e 
conversas de 
qualquer espécie 

Discussões, 
entrevistas, 
conversas de grupo 
de qualquer 
natureza 

Exposições, 
discursos, rádio, 
televisão, cinema, 
publicidade, 
discos 

ICÓNICO 
(sinais, 
grafismos, 
imagens, 
fotografias, 
filmes, etc. 

Garatujas mais ou 
menos 
automáticas, 
gráficos sonhos 

Respostas aos 
testes projetivos, 
comunicação entre 
duas pessoas 
através da imagem 

Toda a 
comunicação 
icónica num 
pequeno grupo (p, 
ex.: símbolos 
icónicos numa 
sociedade secreta, 
numa casta…) 

Sinais de trânsito, 
cinema, 
publicidade, 
pintura, cartazes, 
televisão 

OUTROS CÓDIGOS 
SEMIOTICOS (i.e., tudo o 
que não sendo linguístico 
pode ser portador de 
significações; ex.: música, 
código olfativo, objetos 
diversos, comportamentos, 
espaço, tempo, sinais 
patológicos, etc. 

Manifestações 
histéricas da 
doença mental, 
posturas, gestos, 
tiques, dança, 
coleções de 
objetos. 

 

Comunicação não-verbal 
com destino a outrem 
(posturas, gestos, distancia 
espacial, sinais olfativos, 
manifestações emocionais, 
objetos quotidianos, 
vestuário, alojamento…) 
comportamentos diversos, 
tais como rituais e regras 
de cortesia. 

Meio físico e 
simbólico: 
sinalização 
urbana, 
monumentos, 
arte…; mitos, 
estereótipos, 
instituições, 
elementos de 
cultura. 
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De acordo com Pierre Bourdieu (1977, in Bardin, 1977) as vantagens da 

análise de conteúdo são:  

A primeira vantagem é a superação da incerteza; o que eu julgo ver na 

mensagem estará lá efetivamente contido, podendo esta «visão» muito pessoal 

ser partilhada aos outros? Por outras palavras, será a minha leitura válida e 

generalizável?  

A segunda vantagem é o enriquecimento da leitura; Se um olhar imediato, 

espontâneo, e já fecundado, não poderá uma leitura atenta aumentar a 

proatividade e a pertinência? Pela descoberta de conteúdos e de estruturas que 

confirmam (ou infirmam) o que se procura demonstrar a propósito das 

mensagens, ou pelo esclarecimento de significação suscetíveis de conduzir a 

uma descrição de mecanismos do que apriori não compreendemos. 

 

 

6.1. Funções da análise de conteúdo 
 

Segundo Bardin (1977, p. 31)  as “análises de conteúdo confrontam-se ou 

complementam-se em duas orientações: (1). A verificação prudente; (2). A 

interpretação brilhante”. A análise de conteúdo de textos possui duas funções: 

1) Função heurística (ciência que descobre os fatos) – a análise de conteúdo 

enriquece a tentativa exploratória, aumenta a propensão para a descoberta; e 2) 

Função de «administrativa de provas» - as hipóteses são apresentadas sob a 

forma de questões ou de afirmações provisórias, servindo de diretrizes, fazendo 

apelo para o método de análise sistemática para serem verificadas no sentido 

de uma confirmação ou de uma não confirmação.  

Na prática, as duas funções da análise de conteúdo podem coexistir de 

maneira complementar. Tal produz-se, sobretudo, - quando a análise se dedica 

a um domínio da investigação ou a um tipo de mensagem pouco exploradas, 

onde faltam ao mesmo tempo a problemática de base e as técnicas de utilizar. 

Neste caso as duas funções interagem, reforçando-se mutuamente. Da análise 

«às cegas» aplicada de maneira quase aleatória (pelo método de tentativa e 

erro), podem fazer surgir novas hipóteses.  

Os analistas podem ter uma base teórica para efectuar a sua análise ou 

as categorias de análise podem emergir das leituras e da interpretação. 
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As construções dos instrumentos de análise podem ser enriquecidas 

durante o processo de análise (lista de categorias, grelhas de análises, matrizes 

e modelos).  

 

 
6.2. A Descrição Analítica na Análise de Conteúdo 

 
Em consonância com a leitura analítica apresentado por Severino (2000), 

assim Bardin acrescenta que “a descrição analítica funcionava segundo 

procedimentos sistemáticos e objetivos de discrição do conteúdo das 

mensagens” (1977, p. 37). Tratar-se-ia, portanto, de um tratamento da 

informação contida nas mensagens. Em relação ao presente estudo, no que se 

refere às entrevistas, acerca da Política da Criação dos Municípios de Timor-

Leste, esta teoria foi aplicada. Laurence Bardin (1977) adianta ainda que a 

análise de conteúdo pode ser uma análise dos «significados» (exemplo: a 

análise temática), embora possa ser também uma análise dos «significantes» 

(análise lexical ou vocábulo, e análise dos procedimentos).  

O tratamento descritivo constitui uma primeira fase do procedimento, mas 

não é exclusivo da análise de conteúdo. Outras disciplinas que se debruçam 

sobre a linguagem ou sobre a informação também são descritivas: a linguística, 

a semântica, a documentação.  

Segundo o Handbook of Social Psychology de Lindzey (1954, in Bardin, 

1977, p. 37)  “ a análise de conteúdo era apresentada como uma técnica que 

consiste em apurar descrições de conteúdo muito, subjetivas, para pôr em 

evidência com objetividade a natureza e as forças relativas dos estímulos a que 

o sujeito é submetido”. 

 
Segundo Bardin (1977) esta definição corresponde a uma primeira 

exigência histórica, de fornecer à prática da psicossociologia um aval de 

objetividade científica. Não se trata de renegar este aspeto da técnica, sempre 

válido em ciências humanas, mas de compreender que não é único objetivo da 

análise de conteúdo. Algumas outras definições têm do mesmo modo insistido 

no aspeto manifesto das comunicações e no caracter sistémico e quantitativo 

dos procedimentos. 
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A definição de análise de conteúdo que adotamos é dada por Bardin 

(1977, p. 37) como sendo “uma técnica de investigação que através de uma 

descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das 

comunicações tem por finalidade a interpretação destas mesmas 

comunicações”. A mesma autora dá ainda as principais regras a seguir para 

fazer uma análise de conteúdo de qualidade (ver Tabela 28). 

 

Tabela 28: Principais regras da Análise de Conteúdo 

 

 

 

Fonte: Bardin (1977) 
 

 

 

6.3. A Inferência na Análise de Conteúdo 

 
De acordo com Bardin (1977, p. 40) “a análise de conteúdo aparece como 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. Estes 

saberes deduzidos dos conteúdos podem ser de natureza psicológica, 

sociológica, histórica, económica, etc. É, portanto, necessário complementarmos 

os segmentos de definições já adquiridas, pondo em evidência a finalidade 

(implícita ou explícita) de qualquer análise de conteúdo, aos quais a autora 

salienta que, “a intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de receção), inferência 

esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não) ” (Bardin, 1977, p. 40). 

Através desta definição dada, a autora adianta ainda que neste caso, o 

analista é como um arqueólogo que trabalha com vestígios dos «documentos 

Homogéneas Poder-se-ia dizer que «não se mistura alhos com bugalhos». 

Exaustivas Esgotar a totalidade do «texto». 

Exclusivas 
Um mesmo elemento do conteúdo não pode ser classificado 
aleatoriamente em duas categorias diferentes. 

Objetivas Codificadores diferentes devem chegar a resultados iguais. 

Adequadas/ 
pertinentes 

Isto é, adaptadas ao conteúdo e ao objetivo. 
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que pode descobrir ou suscitar27. O analista tira partido do tratamento das 

mensagens que manipula para inferir ou deduzir de maneira lógica.  

A inferência, segundo esta autora, é como uma operação lógica, pela qual 

se admite uma proposição em virtude da sua ligação com outras proposições já 

aceite como verdadeiras. Inferir é, extrair uma consequência que segundo Pelit 

Robert (1972, in Bardin, 1977) explica os conhecimentos sobre o emissor da 

mensagem ou sobre o seu meio, por exemplo.  

O analista trabalha com índices cuidadosamente postos em evidência por 

procedimentos mais ou menos complexos. Se a descrição (a enumeração das 

características do texto, resumida após tratamento) é a primeira etapa 

necessária e se a interpretação (a significação concedida a estas características) 

é a última fase, a inferência é o procedimento intermédio, que vem permitir a 

passagem, explícita e controlada, de uma a outra. Estas inferências ou deduções 

lógicas, segundo a autora, podem responder a dois tipos de problemas, aos 

quais são: 

1)  O que é que levou a determinado enunciado? Este aspeto diz respeito 

às causas ou antecedentes da mensagem; 

2)  Quais as consequências que determinado enunciado vai 

provavelmente provocar? Isto refere-se aos possíveis efeitos das 

mensagens (por exemplo: os efeitos de uma campanha publicitária, de 

propaganda, etc.). 

Estes fatos, deduzidos a partir de certos índices selecionados e fornecidos 

pela fase descritiva da análise de conteúdo, podem ser de natureza muito 

diversa, aquilo é que alguns autores franceses lhes chamam por condições de 

produção: 

“Qualquer análise de conteúdo visa, não o estudo da língua ou da 
linguagem, mas sim a determinação mais ou menos parcial do que 
chamaremos as condições de produção dos textos, que são os seus 
objetivos. O que tentamos caracterizar são estas condições de produção 
e não os próprios textos. O conjunto das produções de produção constitui 
o campo das determinações dos textos conforme Henry e Moscovici 
(1968) ” (Bardin, 1977, p. 42). 

                                                           
 
27 Bardin apresenta dois tipos de documentos podem ser submetidos à análise: (1) documentos 
naturais, produzidos espontaneamente na realidade (tudo o que é comunicação, como vimos 
anteriormente), e (2) documentos suscitados pelas necessidades de estudo (por exemplo: respostas 
aos questionários de inquéritos, testes, experiências, etc.). 
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Bardin (1977) argumenta que, qualquer que seja o termo utilizado, parece 

que o fundamento da especificidade da análise de conteúdo (e os trabalhos 

atuais produzidos acerca deste assunto indicam um certo consenso) reside 

nesta articulação entre: 

1) A superfície dos textos, descrita e analisada (pelo menos algumas 

características);  

2) Os fatores que determinaram estas características, deduzidos 

logicamente. 

Na investigação e da análise sobre a Política da Descentralização 

Administrativa e Poder Local de Timor-Leste, esta técnica de inferência incide 

acerca das mensagens dadas ou pelos emissores (intervenientes) bem como às 

políticas adotadas pelo Estado timorense (especificadas nas leis, e outros textos 

oficiais relacionados com o tema). 

 

 

6.4. Fluxo de trabalho da Análise de Conteúdo 
 
 
 

Godoy (1995, in Câmara, 2013) afirma que a análise de conteúdo 

segundo a perspetiva de Bardin (1977) consiste numa metodologia que se pode 

aplicar em discursos diversos e a todas as formas de comunicação, seja 

qualquer for a natureza do seu suporte. Nesta análise, o investigador busca 

compreender as características, estruturas ou modelos que estão por trás dos 

fragmentos de mensagens tornados em consideração.  

O esforço do analista é duplo. Primeiro, deve entender o sentido da 

comunicação e por outro lado, deve procurar compreender o que está subjacente 

ao discurso do entrevistado. Bardin (1977) indica que a utilização de análise de 

conteúdo prevê três fases fundamentais, conforme o esquema apresentado na 

Figura 29: (1) Pré-análise; (2) Exploração do material; (3) Tratamento dos 

resultados – a inferência e a interpretação. 
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Na Pré-análise de conteúdo todo o material recolhido relativamente aos 

documentos legais (Política da Criação dos Municípios, ou seja, a 

Descentralização Administrativa e Poder Local em Timor-Leste após a sua 

restauração da independência de 2002) foi lido integralmente. 

Em segundo lugar, parte-se da exploração do material. A organização por 

tipo de documentação e por ano de publicação permite uma exploração 

sistemática. A sua releitura e codificação permite a apresentação de resultados 

de modo coerente e sequencial. 

As entrevistas também são objeto de uma pre-análise após de realização 

das suas transcrições. As categorizações e codificações das entrevistas estão 

alinhadas com os temas e subtemas estruturantes deste estudo. A organização 

do material ou dados da investigação segue a ordem das perguntas das 

entrevistas (guião da entrevista), tem atenção às hipóteses colocadas e, 

procurando identificar as verbalizações e interpretações.  

Neste alinhamento também são considerados os documentos eleborados 

como integrantes das entrevistas:os critérios de lecção dos entrevistados, as 

cartas de consentimento, os convites e o guião para as entrevistas, bem como o 

plano elaborado para organizar o estudo de campo.  
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Figura 29: Desenvolvimento de análise de dados de Laurence Bardin 

 

 
 

 
Fonte: Bardin (1977, p. 128) 
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6.5. Método da leitura analítica 

 
 

Como parte de uma abordagem de análise de conteúdo, depois da 

recolha dos dados, passando na fase da elaboração que é através do método 

da leitura analítica. Severino (2000) define a leitura analítica como um método 

de estudo que tem como objetivos: (1) Favorecer a compreensão global do 

significado do texto; (2) Treinar para a compreensão e interpretação crítica dos 

textos; (3) Auxiliar no desenvolvimento do raciocínio lógico; (4) Fornecer 

instrumentos para o trabalho intelectual desenvolvido nos seminários no estudo 

dirigido, no estudo pessoal e em grupos, na confeção de resumos, resenhas, 

relatórios, etc.  

 Segundo Severino (2000) são processos básicos de uma leitura analítica 

os seguintes passos: 

1. Análise textual: preparação do texto e fazer uma leitura rápida e 

atenta da unidade escolhida para adquirir uma visão de conjunto deste: 

levantara esclarecimentos relativos ao autor, ao vocabulário específico 

aos fatos, doutrinas e autores citados, que sejam importantes para a 

compreensão da mensagem, esquematizar o texto e evidenciando a 

sua estrutura da redação. 

2. Análise temática: compreensão do texto e determinar o tema, a ideia 

central é as ideias secundárias da unidade; reconstruir a linha 

raciocínio do autor, ou seja, reconstruir processo lógico do pensamento 

de autor. Evidenciar a estrutura lógica do texto e esquematizando a 

sequência das ideias. 

3. Análise interpretativa: interpretação do texto, é situar o texto no 

contexto da vida e da obra do autor, assim como no contexto da cultura 

de sua especialidade, tanto do ponto de vista teórico; explicar os 

pressupostos filosóficos do autor que justificam suas posturas teóricas; 

aproximar e associar ideias do autor expressas na unidade com outras 

ideias relacionada à mesma temática; exercer uma atitude crítica diante 

das posições do autor em termos de: coerência interna de 

argumentação; validade dos argumentos empregados; originalidade do 

tratamento dado ao problema; profundidade de análise ao tema; 
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alcance das suas conclusões e consequências; e apreciação e juízo 

pessoal das ideias definidas. 

4. Problematização: discussão do texto, é levantar e debater questões 

explícitas ou explicitadas no texto; debater questões afins sugeridas 

pelo autor. 

5. Síntese pessoal: reelaboração pessoal da mensagem; desenvolver a 

mensagem mediante retomado pessoal do texto e raciocínio 

personalizado; com discussão e reflexão pessoais.  

 
A Figura 30 ilustra os cinco processos básicos da leitura analítica.  
 

 

Figura 30: Cinco processos básicos de leitura analítica 

 

 Fonte: Severino (2000) 
 
 

Para o estudo sobre a Política da Descentralização e Poder Local de 

Timor-Leste, com a ênfase nas políticas adotadas acerca do seu processo, as 

leis e outros documentos relacionados a este assunto, foram analisadas não 

esquecendo o seu percurso e a sua hierarquia, começando por referenciar a 

Constituição da República e a Legislação e regulamentações relacionadas com 

o tema. Cientes que a fase da implementação desta legislação é suportada por 

uma base legal interessou fazer a sua análise de forma sistemática. 

As leis vigentes relativamente à política da Descentralização e Poder 

Local para Timor-Leste, foram assim objeto de uma leitura analítica através das 

análises textuais, análise temática e análise interpretativa. 
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A análise das entrevistas e a análise dos documentos legais foram 

alinhadas e tal permitiu a triangulação dos dados obtidos para elaborar 

conclusões integradas.  

 
 

6.6. Análise das informações 
 
 

Os dados recolhidos e os resultados obtidos são informações válidas para 

a elaboração do presente trabalho científico. Assim, estas informações têm de 

ser analisadas antes de formular uma síntese. Campenhoudt (1992) sustentou 

que os principais métodos de análises das informações são compostos por (1) 

análise estatística dos dados e (2) a análise de conteúdo.   

Laurence Bardin (1977) distingue a análise de conteúdo em três tipos: (1). 

As análises temáticas; (2). As análises formais; (3). As análises estruturais. E 

como métodos complementares podemos considrar as informações reunidas 

previamente à análise de conteúdo. Para os efeitos da leitura analítica das 

informações recolhidas numa investigação de ciência social, é composta por 

sete etapas, aos quais são: (1) Perguntas de partida; (2) A exploração; (3) A 

problemática; (4) A construção de modelo de análise; (5) A observação; (6) A 

análise das informações;  (7). As conclusões. Na Figura 31 são apresentadas as 

principais etapas na investigação em ciências sociais. 
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Figura 31: Sete etapas da investigação social 

 

 

Fonte: Severino (2000) 
 

 

No âmbito do estudo e análise da implementação da Constituição da 

República sobre a Política de Criação dos Municípios e do Poder Local de Timor-

Leste, também se faz referências destas etapas científicas com alvo final em 

sintetizar e filtrar as informações, aplicando também o método de observação da 

etapa 5. Sobre o método de observação Campenhoudt (1992)  sustentou que a 

observação engloba o conjunto das operações através dos quais o modelo de 

análise (construído por hipóteses e por conceitos) é submetido ao teste dos fatos 

e confrontados dos dados observáveis. Ao longo desta fase, são reunidas 

numerosas informações que serão sistematicamente analisadas numa fase 

ulterior ou subsequente.  

Adianta ainda que a observação é, portanto, uma etapa intermédia entre 

a construção dos conceitos e hipóteses, por um lado, e o exame dos dados 

utilizados para as testar, por outro. Tal como na física ou na química, a 

observação pode tornar a forma da experimentação; mas não falaremos dela 

aqui, porque as condições de aplicação a experimentação só muito raramente 

estão reunidas em investigação social.  

Para levar a bom termo, o trabalho de observação, é preciso poder 

responder às três perguntas seguintes: Observar o quê? Quem? E como? Nesta 

elaboração, não vamos testar os fatos, porque aproximamos os métodos de 



216 

investigação de análise qualitativa. Claramente utilizando o método de recolha 

dos dados através das observações, documentações, e entrevistas 

semiestruturadas.  

 

7. A aproximação à teoria da análise de árvore  
 

Com base nas condensações de verbalização das enunciações dos 

entrevistados acima exibidos, a seguir efetuando-se a sua análise de árvore, 

procurando interpretar e validar os resultados destas enunciações, ou seja, as 

comunicações efetuadas neste estudo através dos diagramas de árvores no 

respeito das hipóteses colocadas e as perguntas de investigação para cada uma 

destas sucessivamente.  

Segundo Lanz e Lanz (2015) o diagrama de árvore é uma ferramenta 

muito útil para modelagem de projetos. Usualmente é utilizado a partir de um 

problema central e identificar as causas e os efeitos. Também vem sendo cada 

vez mais utilizado para possibilitar a solução de problemas e a modificação dos 

objetivos do projeto. O uso do diagrama de árvore, descrito segundo estes 

autores, apresenta como a utilização de uma ferramenta segundo a metodologia 

do chamado ZOPP (Ziel-Orientierte Projekt Planung) ou Planeamento de Projeto 

Orientado por Objetivos. Segundo Tarapanoff (1995, in Lanz & Lanz, 2015) são 

três elementos básicos do ZOPP: 

1. É um método que serve de fio condutor ao trabalho no grupo de 

planeamento;  

2. É um enfoque do trabalho em equipa, que serve de quadro para o 

estudo de problemas multisetoriais;  

3. É uma visualização que ajuda a reter por escrito a utilização de 

ferramenta segundo a metodologia citada.  

 

Oribe (2004, in Lanz & Lanz, 2015) ressalta o potencial do diagrama de 

árvore como ferramenta para solução de problemas. O Diagrama de Causa-e-

Efeito, Gráfico de Pareto e 5W2H podem ser substituídos pelo Diagrama de 

Árvore. Isso é justificável se consideramos que:  

a) O Diagrama de Árvore também organiza a relação de causa-e-efeito 

entre os fenômenos; 
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b) O Diagrama de Árvore não visualiza tão claramente as prioridades 

como o Gráfico de Pareto, mas em compensação, ele visualiza com 

muito mais clareza a propagação do problema a partir de cada 

ocorrência das diferentes causas, até o efeito que se deseja eliminar; 

c) O planeamento não é tão detalhado como o 5W2H, mas será que 

precisamos sempre de sete itens para planear uma tarefa? 

d) A estratificação já é naturalmente feita quando se prepara um Diagrama 

de Árvore, portanto, está implícita. 

Neste caso, os autores consideraram-se os diagramas de árvores para 

facilitar a visualização de relacionamentos em hierarquias de decomposição e 

podem ser representados horizontal ou verticalmente. Além disso, podem ser 

utilizados como árvores de decisão e podem servir como ferramentas para 

estabelecer um valor ou resultado esperado para um determinado número de 

relacionamentos dependentes que foram mapeados. 

Já Buarque (1999, in Lanz & Lanz, 2015) define o diagrama de árvore, ou 

“Árvore de Encadeamento Lógico”, como uma forma simples de expressão 

gráfica da hierarquia dos problemas, potencialidades ou ações, que resultam das 

relações de causa e efeito. A hierarquia de relevância se manifesta na forma de 

uma árvore, que estabelece a ordem de influência entre os problemas – raiz, 

tronco e galhos – destacando as bases da problemática geral, ressaltando os 

fatores mais relevantes e determinantes do futuro. 

De acordo com Tarapanoff (1995, in Lanz & Lanz, 2015) a análise de 

problemas é a base para que seja elaborada uma hierarquia de objetivos. 

Pressupondo uma boa base de informações, o passo seguinte é levantar os 

principais problemas e hierarquizá-los de tal forma que seja identificado o 

problema central, suas causas e consequências. São considerados apenas os 

problemas existentes e não supostos problemas ou futuros problemas. Por meio 

de técnicas como o brainstorming, por exemplo, coletam-se os problemas, 

registando-os em fichas – um problema por ficha. Busca-se o consenso da 

equipe na identificação do problema central, descobrindo suas causas e 

consequências.  

Depois, arma-se uma árvore de problemas, hierarquizando as fichas de 

forma que cada linha horizontal da árvore seja a causa dos efeitos registados. 
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CAPÍTULO V – RESULTADOS 
 
 

Introdução 
 

 

Em relação ao presente estudo, sobre a Política da Descentralização 

Administrativa e Poder Local para Timor-Leste (Tema), os resultados vão ser 

apresentados de acordo com a sequência da listagem das hipóteses, conforme 

a Figura 32. 

 

Figura 32: Tema “A Política da Descentralização e Poder Local” e as 
respetivas hipóteses (HP1, HP2, HP3 e HP4) 

 

 
Legenda: HP1= Hipótese 1, HP2= Hipótese 2, HP3= Hipótese 3 e HP4=Hipótese 4 

 

 

Na Figura 33 está estruturada a análise adotada. Esta árvore de análise 

começa pelo tema do estudo, e subdivide-se nas duas primeiras hipóteses: HP1 

(sobre as Políticas adoptadas pelo Estado em relação ao tema, com a 

operacionalização de confimação com cinco questões de investigação que 

compostas por P1, P2, P3, P4, e P5); e a HP2 (que se refere aos Recursos 

Humanos e Financeiros), composta por duas questões de investigação que são 

a P6 e P7 (Anexo 6).  
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Figura 33: HP1 (P1, P2, P3, P4 e P5) e HP2 (P6 e P7) 

 
Legenda: P1= Pergunta 1 (Adoção das Políticas sobre a Divisão Administrativa). P2= Pergunta 
2 (Política sobre o Poder Local). P3= Pergunta 3 (Política sobre as Eleições Municipais). P4= 
Pergunta 4 (Política sobre os Órgãos Representativos Municipais). P5=Pergunta 5 (Política sobre 
a criação de RAEOA). P6=Pergunta 6 (Relativa as fases da implementação e seus resultados). 
P7= Pergunta 7 (Os obstáculos e barreiras que estejam mais em dificuldades). 
 

No Anexo 7 estão descritos os obstáculos encontrados. A Figura 34 

abarca as hipóteses HP3 e HP4. A hipótese HP3 inclui duas perguntas, 

essencialmente procura-se saber quais as barreiras ou obstáculos enfrentados 

na implementação da Política da Descentralização e Poder Local. Pretende-se 

assim identificar os problemas e aproveitar o conhecimento dos entrevistados 

para sugerir quais os meios ou formas de como ultrapassar, eliminar, contornar 

ou minimizar. Relativamente à HP4, voltando a sustentar com a pergunta n.º 7 

de natureza de obstáculos e barreiras.  

Neste caso foi a confirmação sobre a probabilidade de influências da 

história e da tradição do poder administrativo neste estudo.  
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Figura 34: HP3 e HP4 (P7 e P8) 
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1. Resultados – Hipótese 1 
 

HP1 – Sobre a Política da Divisão Administrativa e Poder Local em Timor-Leste. 
 

Na Figura 35 são indicadas as frequências classificadas para a pergunta 

1 (HP1) sobre as Políticas optadas sobre o tema, para cada um dos 21 

entrevistados. 

Figura 35: Frequências da HP1 (P1) - as Políticas optadas sobre a Descentralização e 
Poder Local ou a Divisão Administrativa do Território. 

 

 
Legenda: E1=Entrevistado n.º 1 sucessivamente até E21, sendo o total de intervenientes do 
estudo o n=21 e, através de uma atribuição de pontuação por cada interveniente segundo a 
escala desenvolvida. Assim, o n.º 5 tem a sua equivalência de o mais alto sendo o mais baixo é 
o n.º 1.  
 

Como podemos observar na Figura 35 todos os 21 entrevistados 

referiram-se a este tema (19 entrevistados com valoress máximo de 5 atribuídos 

por cada um deles e, só 4 intervenientes com valor de 3). Em termos 

matemáticos desenvolve-se uma escala de (1 a 5) em adaptação à Escala de 

(Likert, 1932) e entende-se que: 5= muito alto; 4= alto; 3= normal; 2= baixo; e 

1=muito baixo. Assim, a categoria de validação nominal faz-se como seguinte: 

 

 

 

 

Nominais Valores 

Muito alto/ muito bom 85 – 100 
Alto/ Bom 65 – 84 
Normal/Suficiente 55 - 64 
Mau /Baixo 45 - 54 
Muito baixo/ Medíocre  00 - 44 
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Esta escala de Likert (1932) tenha sido coadjuvada com a escala de Miles 

e Huberman (1994) para obter a sua confiabilidade como se demonstra no 

seguinte esquema: 

Escala de Confiabilidade de Miles e Huberman (1994, p. 64) 

 

 

Nesta categorização verifica-se que do n=21E, 17E com afirmação de 85 

pontos (81%) sendo considerado a sua validação nominal é alto ou bom embora 

os 4E deste universo afirmaram nominalmente com 3 valores atribuídos por cada 

um deles e que ficaram com 12 pontos numa percentagem de apenas (19%). 

Em síntese, a hipótese (HP1) sobre a probabilidade de o Estado decide políticas 

consoante à Constituição da República no que diz respeito a Divisão 

Administrativa e do Poder Local para Timor-Leste, mostrou um resultado 

significante e foi confirmado neste estudo que, de fato existem as políticas sobre 

o assunto neste processo.  

Através das entrevistas, revela-se o reconhecimento da importância e da 

relevância das leis adotadas neste processo, isto é a Lei n.º 11/2009 de 7 de 

outubro, com a consequente alteração por Lei n.º 4/2016 de 25 de maio, sobre a 

Divisão Administrativa e Criação dos Municípios para Timor-Leste. 

De notar que para a sua implementação o Governo criou o Decreto-lei n.º 

2/2016, de 16 de março, sobre o Estatuto dos Presidentes das Autoridades 

Municipais e do Administradores Municipais em pacote com o Decreto-lei n.º 

3/2016, de 16 de março, sobre o Estatuto de Administração Municipais dos 

Administradores Municipais e do Grupo Interministerial para a Descentralização 

Administrativa. 

No que se reporta sobre a política do Poder Local, ou seja, a Governação 

Local, descobre-se neste estudo que havia esforços pelo governo para esta 

política. A figura a seguir ilustra estas divulgações dos entrevistados. 
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Figura 36: HP1 (P2) - sobre a Política do Poder Local 

 
 

Na Figura 36 observa-se que 100% dos entrevistados confirmaram-se que 

a política do Poder Local para Timor-Leste, foi aprovado na sede do Parlamento 

Nacional timorense com as devidas consequências de não podendo implementar 

com a não promulgação, ou seja, foi vetado pelo Presidente da República (ver 

Anexo 5).  

Este estudo relevou que este veto do Chefe de Estado não era porventura 

resultado da inconstitucionalidade do diploma, mas que de fato foi um veto 

político (ver subcapítulo 7.2 do capítulo III), por razões de trâmites periódicos das 

sessões legislativas da referida sessão legislatura segundo a Constituição da 

República.  

Em síntese, existe de fato a política sobre este tema, e que quando se 

aborda sobre o ciclo do sistema político de Timor-Leste, no princípio, os 

decisores das políticas públicas neste caso os proponentes, tem de reapreciar 

de novo na seguinte sessão legislatura.  

Simultaneamente à política do Poder Local, confere-se também sobre as 

Eleições dos Órgãos Representativos do Poder Local, ou seja, as Eleições 

Municipais. Tem em conta estas duas políticas foram processadas em pacotes. 

A Figura 37 explica sobre este processo político. 
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Figura 37: HP1 (P3 e P4) – Política sobre as Eleições dos Órgãos 
Representativos Municipais 

 
 

Sobre este tema segundo a pergunta da investigação n.º 3, como dita, a 

mesma situação aconteceu simultaneamente com a pergunta n.º 2, isto é, as 

duas legislações foram do mesmo pacote e que sofreu a mesma barreira neste 

caso, confirmou-se neste estudo o veto político do Chefe de Estado (cf, o Decreto 

do PN n.os 47/PN e 48/PN no Anexo 5).  

Em síntese, as duas legislações substanciais para a institucionalização 

dos órgãos do Poder Local e as consequentes Eleições Municipais foram todas 

vetadas e carecem às novas propostas e posteriores apreciações e aprovações 

na sede do Parlamento Nacional. Na verdade descobre-se neste estudo que, a 

política sobre as Eleições dos Órgaos Representativos para o Poder Local foram 

confirmados a sua aprovação pelos intervenientes por unanimidade ou seja 

100% confirmado a existência desta política com devidas circunstâncias 

extraordinárias. 

 Esta análise obviamente representa já neste percurso a pergunta n.º 4 da 

HP1, situação pelas quais, as respostas foram do mesmo teor, isto é, as 

condições e quadros legais para os órgãos municipais que de fato foram 

enquadrados na legislação do Poder Local propriamente dita. Em seguida 
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pretende-se demostrar os resultados da análise da política da Criaçáo de 

RAEOA segundo a pergunta n.º 5 da HP1 como se exibe na Figura 38. 

 

Figura 38: HP1 (P5) - Política sobre a Criação da Região Administrativa 
Especial de Oecussi-Ambeno (RAEOA) 

 
 

Na análise da Figura 38 verifica-se que todos os intervenientes não estão 

de acordo ou discordaram sobre a política da criação da Região Administrativa 

Especial de Oecússi-Ambeno (RAEOA) com as suas verbalizações analisadas 

e condensadas nesta figura e, em consonância ao Anexo 6.  

Nesta figura observa-se as verbalizações variavelmente como por 

exemplo as enunciações captadas pelos entrevistados aos quais: Há mais 

discordâncias dos intervenientes por não aceitarem de o não haverá Eleições 

Municipais ao enclave de Oecússi-Ambeno como um dos Municípios da parte 

integrante do território nacional, considerando que a República Democrática de 
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Timor-Leste é um Estado Unitário e assim não reconhece a regionalização de 

poder local.  

O povo de Oecússi-Ambeno foi alienado politicamente por não prevê a 

eleição para os seus próprios Órgãos de Representativos Locais, e, tem de estar 

também no pé de igualdade e sujeita à Política da Descentralização e Poder 

Local. Alguns expressaram que foi uma política exagerada e, ainda apenas como 

um modelo experimental. Quatro desses intervenientes não inteiraram ao 

processo, ou seja, não tenham ideias acerca dessa política e, outras 

expressaram que este enclave tem de estar sujeitas mesmo à Eleição Municipal 

como outros municípios do continente.  

Um interveniente mais influenciado no seio da comunidade, deu a sua 

visão que isto de fato foi uma política errada e mal colocada. Outros dois 

intervenientes expressaram que foi uma grande desproporcionalidade em 

termos de alocação orçamental do Estado com um outro é de opinião que foi 

uma ilegitimidade política. Um interveniente é de ponto vista que isto foi uma 

lacuna política, e por último este enclave é a parte integral do território nacional 

da RDTL, tem de estar sujeitas às Eleições Democráticas Locais expressadas 

por um interveniente legislador (ver Anexo 8). 

O último interveniente é de sua posição que é uma geração de 

desproporcionalidade de modelo capitalista naquela região, (cf. Figura 38). Em 

síntese, verifica-se com as pontuações ponderadas, mostrou um resultado de 

apenas com 40 valores e segundo a escala de validação desta política, mostrou 

um resultado insignificantemente de categorização “Baixo ou Mau”. 
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2. Resultados – Hipótese 2 
 

 

HP2 – Sobre a questão dos Recursos Humanos e Recursos Financeiros como 
um dos obstáculos sobre a implementação de PDA e Poder Local em 
Timor-Leste. 

 
No que se trata sobre a questão dos Recursos Humanos e Financeiras, a 

Figura 39 mostra esta situação em respostas as perguntas colocadas. Em 

harmonia com a exposição da situação do funcionalismo atual do Estado na 

figura 25 em termos quantitativos, aumentou segundo o ritmo do crescimento 

populacional comparando com o período de antes da retirada por completa de 

funcionalismo público dos indonésios no território com o número de funcionários 

públicos eram de 28.000, hoje o Estado detenha acerca de 34.211funcionários 

com um aumento de 18% (6.211 funcionários), sem contando com as 

nomeações políticas (political apointment) e as assessorias quer internacionais 

quer nacionais, para além de funcionários contratados ou casuais. 

No período da UNTAET eram um total de 11.214 funcionários, significaria 

que tem um aumento mais 67% (22.997). Comparando com a população 

enquanto a Indonésia ainda governa o território, o número da população era por 

volta de 900,000 contando com os indonésios transmigrantes locais, e 

funcionários destacados do governo de Jacarta.  

Atualmente, a população timorense atingiu 1.241.506 em 2017, e subiu 

para 1.302.578 setembro de 2019. Se comparamos com as duas décadas atrás 

no período da ocupação indonésia, com o atual número populacional de hoje, 

temos um acréscimo de 402.578 (31%). Portanto, com a situação populacional 

em conversão ao rácio de serviços públicos, me parece não haver carências em 

termos de quantidade para o atendimento público aos cidadãos. Mas vamos lá 

ver a questão de habilidades profissionais, de qualidades de serviços, de 

capacitação ou a formação contínua na prática da GRH modernas de uma boa 

governação, estando perante a uma diagnóstica possível.  

A Figura 39 apresenta a análise sobre as questões de Recursos Humanos 

e Financeiros como fatores determinantes na implementação para uma Política 

de Descentralização Administrativa e Poder Local mais efetiva (ver Anexo 9). 

 



228 

Figura 39: HP2 (P6) - sobre a questão de Recursos Humanos, Recursos 
Financeiros e outros 

 

 
 
 

As respostas dos E128 e E229 tenham focado nos processos da política de 

Pré-desconcentração, Desconcentração rumo a uma avaliação das condições 

                                                           
 
28 E1- Era Secretário de Estado para os Assuntos da Descentralização Administrativa e Poder 
Local do V GC e, Vice-Ministro de Administração Estatal no VI GC e o atual Assessor Principal 
do mesmo Ministério e, é o Ministro de Administração Estatal indigitado, mas não foi empossado 
pelo Presidente da República no elenco do VIII GC sem nenhuma razão justificada e que 
constituiu um empasse político até a presente. 
29E2-É o atual Vice-Ministro e Ministro Interino do Ministério da Administração Estatal 
devidamente por razões de não tomada de posse pelo Ministro indigitado (E1) acima referido. 
 



229 
 

mínimas para as primeiras eleições municipais traçadas para o ano legislativo 

de 2021 com apoio de parcerias da União Europeia (EU) e dos Municípios de 

Portugal e da Austrália. Embora o E21, é da posição que esta política foi 

devidamente de morosidade ou lentidão do Governo Central e que fez algumas 

comparações com a Governação Local da ocupação Indonésia, mesmo numa 

situação prematura causadas dos males da guerra, mas de fato lhes 

conseguiram estabelecer os seus 13 municípios ou distritos até a sua derrota na 

consulta popular de 30 de agosto de 1999 e consequente retirada por completo 

do território.  

Em suma podemos concluir que ainda a falta de interesse e vontade 

política dos governantes, particularmente neste sentido por parte do governo 

central.  

O resultado da soma de pontuações atribuídas pelos intervenientes, 

indicou que o seu nível de significância é de 61 pontos, sobretudo segundo a 

escala fixada a validação foi de um valor nominal suficiente apesar de o governo 

precisar de prestar muito atenção na área de formação e capacitação e sua 

própria Gestão dos Recursos Humanos para um futuro Poder Local eficiente, e 

a eficácia para os serviços públicos municipais.  

Quanto a questão de Recursos Financeiros, atualmente os municípios só 

foram financiados através de única fonte vindo de alocação do Orçamento Geral 

do Estado (OGE), e de fato todos reconheceram a falta de quadros legais neste 

caso a lei tributária para a cobrança das receitas locais próprias. Mas houve 

esforços do Governo Central através de MAE para a elaboração e aprovação da 

lei propriamente dita nesta legislatura. 
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3. Resultados – Hipótese 3 
 

 

HP3 – Sobre as diversidades e interesses políticos também será uma 
probabilidade da implementação de PDA e Poder Local em Timor-
Leste? 

 

Figura 40: HP3 (P7) - sobre as Diversidades e Interesses Políticos 

 

 

Na análise da Figura 40, verifica-se que as verbalizações frequentes 

enunciadas pelos intervenientes são: Interesses políticos partidários está mais 

predominante e assim de fato confirmando-se com maiores divergências 

políticos partidários do que interesse nacional. Simultaneamente a isto, também 

lhes expressaram que como impacto, interfere-se bastante na partidarização na 

vida de Administração Pública. Esta probabilidade hipotética segundo a análise 
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da Figura 40, foi ponderada com a pontuação de 97 de categoria com significado 

muito alto segundo a escala fixada. Portanto, as divergências e interesses 

políticos foram confirmados como obstáculos da implementação da Política da 

Descentralização e Poder Local de Timor-Leste (ver Anexo 10). Uma das 

justificações a esta hipótese, adicionalmente podemos sintetizar através das 

observações no terreno de que, este fator parece bem justificável se olhando 

para a formação dos consecutivos governos desde este território ganhou a sua 

independência desde 2002, hoje já passou com VIII Governos Constitucionais 

embora o Estado ainda está na IV Sessão Legislatura. No sistema de 

Semipresidencialista, o Primeiro-ministro como chefe executivo é indigitado pelo 

partido mais votado após a Eleição Geral Legislativa independentemente da 

eleição da Presidência da República que é o Órgão unipessoal. Observa-se que 

a partir da segunda Legislatura, isto é, desde 2007 até a presente, Timor-Leste 

sempre viveu com Governos de Coligação ou Alianças de Maioria Parlamentar, 

quer da pré-eleição quer de pós-eleitoral. Estas circunstâncias fatuais venham 

justificar ou validar esta hipótese optada em relação às divergências e interesses 

políticos há mais do que interesses nacionais. 
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Figura 41: HP3 (P8) - sobre a forma de como ultrapassar as barreiras 
enfrentadas 

 

 

Com otimismo, todos os intervenientes deram as suas visões para uma 

melhor forma em ultrapassar ou minimizar as barreiras enfrentadas neste 

processo aos quais, interpretamo-nos com as seguintes verbalizações que lhes 

expressaram:  

(i) Timor-Leste tem otimismo em acelerar este processo político através 

de apoios das parcerias internacionais como a União Europeia (EU) 

através de doação de apoio acerca de 10 milhões de dólares para este 

processo no ano de 2019, também com o Protocolo de Acordos como a 
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República Portuguesa sobretudo a cooperação intermunicipais de 23 

Municípios e 3 entidades Estatais Portuguesas com Municípios da 

República Democrática de Timor-Leste em 2013 (ver Tabela 10). Também 

celebrou acordo com o Estado Federal da Austrália sobretudo da 

cooperação entre 12 Municípios Australianos com Municípios de Timor-

Leste também assinados em 13 de março de 2013 pelos dois governos 

(ver Tabela 11);  

(ii) Outros intervenientes apelam o diálogo e consenso político nacional;  

(iii) Outros sugeriram a seriedade e atenção por parte do Ministério da 

Administração Estatal, como Ministério de tutela ou o mais competente ao 

processo;  

(iv) Outros apelam ao recrutamento e formação dos quadros políticos 

continuadamente; outros sugerem que os políticos precisarem de terem a 

boa vontade política “political will” com apoios ou a participação dos 

cidadãos;  

(v) Outros sugerirem de um ajustamento de sistemas de Top-down com 

Bottom-Up;  

(vi) Outros sugeriram a reforma da burocracia e focar intensivamente na 

GRHs; outros consideram bastante para os proponentes (o governo e os 

parlamentares) têm de reapresentar e reapreciar de novo as duas 

legislações sobre o Poder Local e suas Eleições vetadas pelo Presidente 

da República;  

(vii) Outros apelam uma concertação e continuidade política adotada;  

(viii) Outros apelam para as mudanças dos comportamentos e 

mentalidades políticas;  

(ix) Outros apelam a capacitação dos quadros e procurar dominar bem as 

línguas oficiais;  

(x) Outros apelam para a tomada das decisões com rigor tem de 

descentralizar ou destacar já os funcionários aos municípios;  

(xi) Outros apelam aos líderes políticos de uma boa consciencialização 

política de colocar os interesses nacionais acima dos interesses 

partidários;  

(xii) Outros sugerirem para evitar as características veteranísticas e 

declínios eleitorais;  
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(xiii) Outros apelam a tomada das decisões nacionais consequentemente 

com a sua continuidade da implementação em práticas;  

(xiv) Outros apelam em praticar a justiça com humildade e lealdade no 

processo. (ver Anexo 11). 

 

Sobretudo, na análise das verbalizações da Figura 41 obteve uma 

ponderação de 93 pontos e sendo consideravelmente muito alto/muito bom. 

Neste sentido é de conclusão que os intervenientes demonstraram as suas 

opiniões, sugestões e visões muito positivos para que possam ultrapassar ou 

minimizar as tais barreiras e obstáculos enfrentados pelo Estado na 

implementação deste processo político. 

Neste caso, é de parecer que esta forma de como ultrapassar, contornar 

ou minimizar essas barreiras ou obstáculos, é através de diálogos e consensos 

dos líderes políticos, colocar os interesses nacionais acima dos interesses 

partidários ou grupos e apostar na formação dos quadros e procurar a 

participação e apoios dos cidadãos. Procurar dominar a língua oficial foi um dos 

meios eficazes para a solução. 

 

 
 

4. Resultados – Hipótese 4 
 

HP4- Sobre a História e Tradição da Política Administrativa será uma 
possibilidade da implementação de PDA e Poder Local para Timor-Leste? 

 

Os entrevistados consideram que a História e Tradição do Poder 

Administrativa para Timor-Leste é um fator para o sucesso da implementação da 

Política da Descentralização Administrativa e Poder Local para Timor-Leste, a 

ponderação de pontuação é de 101 valores e sendo considerado muito 

alto/muito bom (ver Figura 42). 
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Figura 42: HP4 - A História e Tradição da Política Administrativa será uma 

possibilidade obstáculo da implementação? 

 

 

 

Como tal, a validação dessa análise sobre a História e Tradição do Poder 

Administrativa para Timor-Leste, alguns elementos emergem, por exemplo, a 

maioria da população (98%) professa a Religião Católica Romana; deste modo, 

as decisões são condicionadas pelas características de moral e da influência da 

Hierarquia de Igreja Católica Local, bem como pelos líderes das outras 

confissões religiosas e, tendo em consideração com base do preceito 
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constitucional timorense logo consagrada no artigo 12.º sobre a cooperação do 

Estado com as confissões religiosas. 

Na Lei sobre o Poder Local, aprovado pelo Parlamento Nacional pelos 

seus deputados (de uma maioria esmagadoramente católica), inseriram uma 

cláusula sobre o envolvimento dos 5 membros dos veteranos e antigos 

combatentes da libertação nacional na futura Assembleia Municipal sem através 

da eleição, mas pelo contrário só serão designados pelo Conselho dos 

Veteranos. Isto tudo nos deu a prova de que os legisladores consideram 

moralmente as dedicações e abnegações dessas pessoas experientes e 

envolvidas no processo da libertação da pátria; com referência ao artigo 11.º da 

Constituição da República sobre a valorização da resistência nacional, e ao 

artigo 12º, nº 2) sobre a cooperação entre o Estado e as Confissões Religiosas. 

Este reconhecimento foi confirmado na entrevista do Reverendíssimo 

Bispo Dom Basílio do Nascimento, que argumentou:  

“Influências dos líderes tradicionais versos a democracia moderna nos 

dias de hoje, neste senso, a nossa mentalidade (segundo o Bispo) não 

está ainda assim bem-adaptada à democracia moderna. Os antigos reinos 

“Liurais” 30, ainda têm bastante influência na sociedade timorense. Para 

isso, tem de haver uma mudança de mentalidades, mudanças das 

estruturas sociais, porque estes fatores contribuem um bocado para o 

atraso do processo. As mentalidades não se mudam com os decretos, 

mas através das conquistas”  

 

Adianta ainda o bispo que uma outra questão semelhante tem a ver com 

os veteranos. Esses veteranos reclamaram excessivamente os projetos do 

Estado e que beneficiam bastante a fatia do bolo orçamental do estado31 (ver 

Anexo 12). 

 

 

 
 

                                                           
 
30 Reis com poderes tradicionais localmente existentes antes do período de civilização. 
31 Entrevista do Bispo da Diocese de Baucau, Dom Basílio do Nascimento, Díli, 7 de Agosto de 
2019. 
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CAPÍTULO VI – CONCLUSÕES 
 
 

1. Os Principais Resultados Obtidos 
 
 
 
HP1 – Sobre a Política da Divisão Administrativa e Poder Local em Timor-Leste. 
 

A maioria dos intervenientes reconheceram que existem realmente o 

processo da Política da Descentralização Administrativa e Poder Local através 

da Lei n.º 11/2009 sobre a Divisão Administrativa e alterado por Lei n.º 4/2016, 

onde o Estado de Timor-Leste continuaria a reconhecer as divisões 

administrativas dos 13 distritos anteriores dos Estados e Governos anteriores 

onde foram denominados atualmente como Municípios segundo a lei em vigor. 

Mais de 80% dos entrevistados afirmaram a existência desta política e, 

sendo assim considera-se uma afirmação significante segundo a fórmula de 

Miles e Huberman (1994) na codificação e de pontuação da confiabilidade é na 

escala de 75 – 80%, sendo assim bem consistente com o padrão recomendado 

(Miles & Huberman, 1994). 

 

HP2 – Sobre a questão dos Recursos Humanos e Recursos Financeiros como 
um dos obstáculos sobre a implementação de PDA e Poder Local em 
Timor-Leste. 

 
A resposta dos entrevistados, na maioria destes líderes, são figuras que 

desempenham funções importantes na tomada das decisões políticas, 

afirmaram que de fato a situação de Recursos Humanos (RH) e Recursos 

Financeiros (RF), são os maiores obstáculos que o Estado enfrentava durante o 

processo para uma Política efetiva da Descentralização Administrativa e Poder 

Local em todos os aspetos, quer a nível do Governo Central como ao nível dos 

Municípios. Mais de 80% dos intervenientes apontaram esta realidade e, mais 

uma vez segundo o método de Miles e Huberman (1994), esta hipótese foi 

confirmada significativamente.  

 

HP3 – Sobre as diversidades e interesses políticos também será uma 
probabilidade da implementação de PDA e Poder Local em Timor-
Leste? 
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Os argumentos dados pelos entrevistados em resposta à pergunta sobre 

as dificuldades ou barreiras que o Estado enfrentava, sobre a implementação da 

política em causa, quase 100% dos intervenientes afirmaram que a Vontade 

Política de fato existe para essa implemntação, mas as divergências e os 

interesses partidários predominantemente estão acima dos interesses nacionais.  

Neste contexto, não existe a continuidade das políticas adotadas pelos 

governos anteriores dos seus sucessores. Considera-se esta situação com a 

denominação de “impasse político”. Este impasse político foi sendo prolongado 

após o mandato do VII CG resultado da eleição parlamentar de 2017 e, que 

afetou mesmo a situação política do país, situação aos quais se implicou a “crise 

institucional” que o Estado vem enfrentando.  

Com a não aprovação do programa político do VII GC no Parlamento 

Nacional, surgiu automaticamente essa crise institucional e, com os plenos 

poderes constitucionalmente atribuídas, o Presidente da República decretou a 

dissolução do Parlamento Nacional e a realização pela primeira vez na história 

do poder político timorense, uma eleição antecipada ocorrida no dia 12 de maio 

de 2018. Com o resultado desta eleição antecipada, criou-se uma aliança de 

maioria parlamentar compostos por três partidos com a formação do VIII GC. 

Esta diversidade política também se pode justificar com a persistência 

prolongada durante esta sessão legislatura pelo facto de estar em causa a 

aprovação ou não aprovação do Orçamento Geral do Estado (OGE), no 

Parlamento a 17 de dezembro de 2019 o que implicaria a um pedido da demissão 

pelo atual Primeiro-Ministro ao Presidente da República.  

Com estas divergências prolongadas, conferindo-lhe com as 

competências que lhe foi atribuída constitucionalmente ao Chefe de Estado, 

procurando evitar a II EA no país ainda nesta sessão legislatura, e este por sua 

vez decidiu politicamente a formação do IX GC e, nesta situação, existe 

atualmente uma nova postura de aliança da maioria parlamentar (AMP) que 

provavelmente será compostos por 6 partidos políticos que tenham assentos 

parlamentares liderado pelo partido CNRT do Kay Rala Xanana Gusmão.  

Os partidos desta nova coligação partidária chegaram já a uma plataforma 

assinada entre os pares e apresentada ao Chefe do Estado de modo a 

ultrapassar a crise ou o impasse político persistente que o Estado enfrenta 

atualmente causadas devidamente pelas divergências e interesses partidários. 
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Tendo numa previsão acautelada de que o Presidente da República irá decretar 

pela segunda vez a dissolução do órgão legislativo e avançar para uma segunda 

eleição legislativa antecipada ainda nessa sessão legislatura. 

Para Timor-Leste, com a adoção do sistema de semipresidencialista, 

ainda não estão assim familiarizados no seio daquela região e ao próprio povo 

de Timor-Leste, porque é muito longe e prematuro em termos de geopolítico, 

onde nenhum Estado soberano da região adotou o sistema de 

semipresidencialista e, obviamente que da experiência de poder político que o 

território atravessou nos períodos anteriores, era incomparavelmente com a 

França como protagonista deste sistema de invenção do Maurice Duverger, e o 

próprio Estado de Portugal que já com 380 anos da independência e adotou o 

sistema semipresidencialista em 1974 após o 25 de abril que, na verdade jamais 

maduro e maturo incomparavelmente com este último colónia portuguesa no 

sudeste asiático.  

Também existe de fato uma experiência de que o sistema de 

multipartidarismo não foi ainda bem-adaptada para aplicar aos países recém 

como Timor-Leste e também aos outros da mesma situação, devidamente por 

razões de fragilidades e fragmentações de princípios e dos ideários políticos, 

etecetera.  

Pela circunstância política deste modo, houve expetativas expressados 

por alguns cabeçalhos timorenses (fontes carenciadas), de que para um país tão 

pequenino como Timor-Leste de apenas de uma meia ilha com 14 mil km2 e da 

sua população de apenas 1 milhão e 300 e tal mil habitantes, o sistema político 

apropriado será o presidencialista.  

Mesmo assim esta ideia solta, se alguém do quadro do poder da estrutura 

político timorense reivindicará para uma revisão constitucional, mudar ou trocar 

esta constituição, não seria assim facilmente para serem realizá-las. Isto 

requereria um outro referendo nacional porque estes preceitos de forma e do 

sistema político do Estado, estão inseridos logo na Primeira Parte da 

Constituição como Princípios Fundamentais que não estará sujeitas em matérias 

da revisão Constitucional. A não ser faz-se através de um referendo nacional 

para a mudança de sistema e ou o último recurso é através da Revolução 

Popular “People´s Power” nas ruas. 
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Frisamo-nos realmente esta teoria que nos diz acerca das desvantagens 

deste sistema, assenta-se no chamado a “coabitação de poderes” partilhadas 

entre o chefe de governo (PM) e o chefe de Estado (PR). A atual situação política 

de Timor-Leste não foi uma novidade de que o Estado sofreu muito por 

devidamente deste sistema suspirada com as denominações tais como o 

“impasse político” e “a crise institucional” advindas devidamente das 

rivalidades por diferentes partidos políticos entre o Presidente da República e o 

Governo.  

Outra desvantagem deste sistema era e é que os chamados Governos 

Constitucionais em Timor-Leste após a transferência do poder pelas Nações 

Unidas plenamente em 20 de maio de 2002, os Governos Constitucionais em 

Timor-Leste sempre constituídos em coligações partidárias ou alianças de 

maioria parlamentar. Nesta situação sempre enfrentaram tantas divergências e 

interesses partidários no seio do próprio governo, digamos o caso de 

proporcionalidade de partilha de poderes, por exemplo sobre a questão da 

distribuição de pastas ministeriais e que sem dúvidas que tem o seu impacto 

direto ao desenvolvimento da economia nacional. 

Detetando-se neste estudo o aspeto predominante de interesse político 

do que a meta nacional, alvos para a resolução dos problemas sociais, 

económicos para o bem-estar do povo tornando-se assim sempre 

marginalizados. O mal que o Estado enfrenta neste momento é que 

estatisticamente mostrou uma taxa de pobreza em 2017/2018 que subiu 

extremamente até 64% (MF-RDTL, 2019). Gastos orçamentais de 18 anos 

depois da restauração da independência, contudo foram mais de 18 bilhiões, ou 

seja, 18 mil milhões de dólares 32 sem contando com os compromissos das 

parcerias de cooperação e doação internacional como do Banco Mundial, do 

Asian Develeopment Bank (ADB), da União Europeia e de muitos outras 

cooperações bilaterais quer a nível governamental como também com as 

organizações não-governamentais internacionais. 

 

 

                                                           
 
32 Afirmação do Primeiro-Ministro do VIII GC Taur Matan Ruak num encontro com o Bispo 
Dom Basílio do Nascimento (E13), 7 de julho de 2019. 
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HP4- Sobre a História e Tradição da Política Administrativa será uma 
possibilidade da implementação de PDA e Poder Local para Timor-Leste? 

 
Em respostas dadas a esta hipótese, observa-se de fato que existem 

atualmente em Timor-Leste dois grupos informais tal como expressado pelo 

entrevistado o Reverendíssimo Bispo da Diocese de Baucau, Dom Basílio do 

Nascimento, bem como por outros intervenientes. 

O primeiro grupo é constituído pelos denominados Liurais 33(reis), sendo 

considerados como líderes tradicionais em quase todos os municípios do 

território, tendo uma influência informal não coerciva mas respeitadas, que, raras 

podem ser consideradas como uma dificuldade para a implementação da 

democracia moderna ou seja de outra forma de olhar como um sistema de 

governação transnacional.  

O Segundo grupo informal, é constituído pelos Veteranos e Antigos 

Combatentes da Libertação Nacional que dedicaram as suas vidas nos 

combates e guerrilhas, sentem-se assim mais abnegadas para a luta pela 

libertação da Pátria.  

Simultaneamente a este resultado, a Lei sobre o Poder Local, aprovado 

pelo Parlamento Nacional e vetado pelo Presidente da República, estará sujeita 

a sua reapreciação parlamentar, também contemplou esta situação sobre a 

intervenção ou digamos, as influências destes líderes informais-tradicionais com 

a previsão da designação de 5 membros dos veteranos da guerra na 

constituição da futura Assembleia Municipal, sem através das eleições 

municipais previstas. 

Uma das confirmações justificativas a este argumento está ligada ao facto 

de que os titulares dos órgãos de soberania nacional do país neste momento 

estão todos ligados aos veteranos, nomeadamente o Presidente da República, 

o Primeiro-Ministro, o Chefe de Estado Major-General das Forças Armadas, e da 

forte influência até a presente, do legendário líder carismático da resistência pela 

independência de Timor-Leste, que é o José Alexandre Gusmâo, aliás Kay Rala 

Xanana Gusmão.  

                                                           
 
33 Reis tradicionais localmente existentes no território antes da chegada da civilização 
portuguesa dominada pelos missionários católicos dominicanos no seculo XV. 
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Nesta ótica, aquando se invocar a ciência e as teorias da política ou as 

funções clássicas dos políticos, esta hipótese é confirmada visto a tradição ter a 

sua influência, tanto pelos veteranos como pelas antigas formas de liderança.  

 Dom Basílio do Nascimento, na sua fala também invoca estas diversas 

influências, ele próprio não só no seu papel religioso mas também como uma 

das figuras-chave integrante no processo da libertação e da construção deste 

jovem Estado. Reconheceu ainda que a mentalidade das pessoas ainda não 

estão bem-adaptadas com a realidade da vida da democracia moderna deve 

também ser levada em conta.  

Outra questão a que se coloca sobre estes veteranos, o ex-Professor da 

Universidade Católica da Évora, Dom Basílio do Nascimento, argumenta que 

estes veteranos se sentiam como protagonistas por serem veteranos, e sendo 

assim, vinham reclamando excessivamente a conceção dos projetos do Estado 

para eles. No enetender do Bispo da Diocese de Baucau, os veteranos são 

beneficiados excessivamente com a “fatia do bolo orçamental” do Estado. 

 Esta tradição segundo o Bispo revela-se uma grande barreira para o 

desenvolvimento da economia do país. As deficiências de competências 

técnicas, nomeadamente na gestão dos projetos prejudicam a execução dos 

projetos financiados e aprovados pelo governo, ao serem concedidos a estes 

veteranos, acabam por serem subcontratados na sua maioria para estrangeiros 

e raramente para os timorenses.  

Assim estes veteranos como donos de tais projetos, ficariam apenas com 

o controlo de uns 10% do valor e não existe avaliação dos resultados.  

Finalmente, conforme o entrevistado, os dinheiros do povo foram todos 

para os estrangeiros e não desenvolvem a economia do país; por outro lado há 

uma lacuna do governo em controlar a seriedade destas situações 34. 

Em síntese, é possível dizer que a HP4 foi confirmada significativamente, 

sobre a possibilidade de influências dos líderes, tradicionais e informais, na 

implementação do processo da Política da Descentralização Administrativa e 

Poder Local em Timor-Leste.  

                                                           
 
34 Resultado da entrevista do Reverendíssimo Bispo da Diocese de Baucau, transcrição das 
entrevistas pagina, 25. 
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Esta situação de protagonismo dos veteranos, pós-conflito ou recém-

nascidos pela conquista da sua soberania ou independência, ocorre 

frequentemente em vários países onde por vezes o seu poder chega a situações 

de pode quase absoluto e a democracia é meramente uma utopia. Como 

exemplo podemos observar o nosso país irmão da Guiné Bissau com o 

envolvimento dos veteranos predominantemente no seio da existência do 

Estado, ou Angola onde o ex-Presidente da República José Eduardo dos Santos 

esteve no poder durante 37 anos, sendo o segundo Presidente da República 

depois de Agostinho Neto o Proclamador da independência Angolana, bem 

como outros casos similares pelo mundo. 

No presente estudo revela-se que em Timor-Leste, a influência dos líderes 

políticos veteranos predominam no ambiente da Administração do Estado e se 

situam-nas como o próprio Estado com títulos designados como “the nation 

fathers founders”.  

Em síntese, com base na escala de Miles e Huberman (1994) esta 

hipótese está confirmada significativamente quer nas falas dos entrevistados 

quer nas legislações analisadas.  

Com a ponderação de um total de 101 pontos com a adaptação à escala 

de Likert, a hipótese 4 (HP-4) foi confirmada positivamente, ou seja, a História e 

Tradição do Poder Político tem muita influência na implementação da nova 

política da Descentralização e Poder Local no seu processo (ver o sumário do 

diagrama 12). 
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2. Recomendações Finais 
 

 
Como súmula, podemos indicar algumas recomendações finais: 

 
1. É necessário Rigor e Consistência na implementação das 

demandas constitucionais sobre a política de estabelecimento das 

características dos escalões territoriais, bem como as 

competências administrativas dos respetivos órgãos de 

representação local (n.º 2 do artigo 5.º da CRDTL); 

2. Tem de haver a coesão e a consistência com rigor na 

implementação da política da Divisão Administrativa do Território 

no que se reporta sobre a existência da Lei n.º 11/2009 consoante 

à ordem constitucional, isto é, o artigo 71.º, n.º 4, sobre a 

organização administrativa do território que tendo em conta, o 

governo central deveria ser representado a nível dos diversos 

escalões administrativos do território da República Democrática de 

Timor-Leste; 

3. No que se estipula no artigo 72.º da Constituição da República, o 

Poder Local para Timor Leste deve ser subjacente neste preceito 

doutrinal legal, aos quais, requerendo a constituição das pessoas 

coletivas e de órgãos representativos próprios em defesa da 

participação dos cidadãos locais para a resolução dos seus 

problemas quotidianas através do desenvolvimento local sem 

prejuízo da participação do Estado; 

4. Decorrente da importância do número anterior, o Estado tendo em 

consideração a Constituição, deveria reavaliar as políticas 

adotadas no que se reporta a alteração da Lei de Divisão 

Administrativa do Território (Lei n.º 11/2009 por Lei n.º 4/2016); 

descobre-se neste estudo que o Município de Oecussi-Ambeno por 

consequências desta alteração, fica politicamente alienado por não 

haver mais conceções dos seus direitos fundamentais de sufrágio 

universal e cívico, no que diz respeito a escolher os seus próprios 

órgãos representativos municipais; 
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5. É de parecer que, a Lei n.º 3/2014 sobre a Criação da Região 

Administrativa Especial de Oecussi-Ambeno (RAEOA) não deveria 

ser aplicada retroativamente, face ao senso contraditório, a visto 

estar em vigor a Lei da Divisão Administrativa do Território, desde 

o ano legislativo de 2009; 

6. É de parecer ainda que, a Lei n.º 3/2014 sobre a Criação da 

RAEOA e também da Zona da Economia Especial Social de 

Mercado (ZEESM), comtemplando algumas lacunas no que diz 

respeito a prestação de contas, quer vertical quer horizontalmente, 

não define claramente as linhas de comando bem como as linhas 

de coordenação, situação ao qual a autoridade daquela enclave 

apenas designada pelo Presidente da República que no Sistema 

de Semipresidencialista o Chefe de Estado não poderia 

supervisionar diretamente a implementação executiva no terreno, 

das competências atribuídas plenamente aos Órgãos Executivos 

que é do Governo Central;  

7. Recomenda-se aos legisladores uma possibilidade de revisão 

administrativa sobre este enclave, na ótica da participação dos 

cidadãos locais aquando se trata da transparência e 

responsabilidade democrática; neste caso, a autoridade designada 

versos legitimidade eleitoral que pelo fato não previa naquela 

legislação, apesar de que sofreu já a sua 1.ª alteração por Lei n.º 

3/2019, onde as lacunas citadas continuam a persistir; 

8. Descobre-se a lentidão ou seja a morosidade da instalação dos 

Órgãos do Poder Local propriamente dita; este estudo revela que 

as diversidades e interesses políticos das estruturas do poder 

político no terreno, são significativas e deixando de lado a política 

da Descentralização e Poder Local de interesse nacional durante 

18 anos da restauração da independência sem nenhum avanço 

significativo, por não existir realmente a continuidade ou a 

sustentabilidade política pelos sucessivos governos.  

9. Interpretando a realidade no número anterior, parece-nos ser útil 

sugerir aos políticos a necessidade de dar mais atenção aos 

assuntos de interesse nacional do que aos interesses dos grupos 
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ou aos interesses partidários. Assim a procura deve ser obtenção 

de soluções viáveis, promover a unidade e coesão de uma política 

nacional, através de consensos políticos no seio das diversidades 

democráticas; 

10. Com a falta de recursos humanos e recursos financeiros, a decisão 

dos governantes deve atender a este contexto, procurando 

identificar as precondições vitais, procurando soluções em produzir 

quadros legais para garantir rendimentos municipais próprios. Em 

simultâneo é necessário uma atenção com a formação inicial e a 

formação contínua dos quadros técnicos, a capacitação dos 

profissionais aptos para uma efetiva e eficaz implementação de 

uma Governação Local democrática e participativa. A gestão dos 

recursos humanos e financeiros, é vital para rentabilizá-los para o 

desenvolvimento de Timor-Leste. 

11. É necessário focar na formação e na educação cívica, quer a nível 

da estrutura do poder politico (partidos políticos) quer na sociedade 

civil e na comunidade em geral, sobre o sistema politico adotado. 

Identificadas as barreiras é preciso minimizá-las pondo em em 

prática o sistema de coabitação de poderes políticos entre o Chefe 

de Estado e o Governo, evitando o impasse político e a crise 

institucional; 

12. Sendo as reservas financeiras advindas do Fundo Petrolífero um 

dos maiores rendimentos pelo Estado, recomenda-se aos políticos 

em centrar na Gestão Pública eficaz, de modo a gerir 

adequadamente esses recursos rumo ao desenvolvimento 

nacional e local sustentável. E para tal aconteça, é preciso uma 

unidade nacional nomeadamente dos líderes formais e também 

informais, nomeadamente dos diversos líderes das confissões 

religiosos, dos veteranos da libertação nacional, dos líderes 

tradicionais como “liurais” hoje denominadas, bem como dos 

anciãos que integram nas autoridades locais, nos sucos e aldeias, 

segundo a Lei dos Órgãos Comunitários, apelando uma unidade 

nacional acima das divergências e interesses de grupos, étnicos e 

partidários; 
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13. Será recomendada uma nova reapresentação e reapreciação das 

duas legislações importantes na sede do Parlamento Nacional, isto 

é, a Lei do Poder Local e a Lei das Eleições dos Órgãos 

Representativos Municipais para além das outras legislações 

importantes como sejam a Lei Tributária para a cobrança dos 

impostos municipais, a Lei de Aprovisionamento e a Lei dos 

Partidos Políticos, entre outras. 
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ANEXOS 
 

 

Nesta secção estão compilados 12 documentos assim ordenados: 

  

Anexo 1 sobre Regulamentos emitidos pela UNTAET, 1999 – 2002; 

Anexo 2 sobre as Estruturas da Pré-desconcentração Administrativa 

(Decreto Lei n.º 4/2014); 

Anexo 3 sobre Designação dos Presidentes das Autoridades Municipais; 

Anexo 4 sobre Lei do Poder Local; 

Anexo 5 sobre o Veto do Presidente da República; 

Anexo 6 sobre Categorias de “Políticas Adotadas”; 

Anexo 7 sobre Categorias “Obstáculos ou barreiras que estejam mais em 

dificuldades”; 

Anexo 8 sobre Categorias “Políticas optadas sobre o enclave de Oecússi-

Ambeno”; 

Anexo 9 sobre Categorias “Questões de Recursos Humanos e Recursos 

Financeiras”; 

Anexo 10 sobre Categorias “As Diversidade e Interesses Políticos”;  

Anexo 11 sobre Categorias “Forma de Eliminar, Contornar ou Minimizar as 

Barreiras Enfrentadas”; e, 

Anexo 12 sobre Categorias “A influência da história e tradição político-

administrativa”. 

 

Anexo 1 – Regulamentos emitidos pela UNTAET, 1999 – 2002 
 

Tabela 29: Regulamentos emitidos pela UNTAET, 1999 – 2002 

 
Números 

 
Títulos 

1999/01 Sobre os Poderes da Administração Transitória em Timor Leste 

1999/02 Sobre a Criação de um Conselho Consultivo Nacional 

1999/03 Sobre a Criação de uma Comissão Transitória de Serviço Judicial 

1999/04 Sobre a Criação do Boletim Oficial de Timor-Leste 

2000/01 Sobre a Criação da Autoridade Fiscal Central de Timor-Leste 

2000/02 Sobre a Utilização de Moedas em Timor-Leste 

2000/03 Sobre o Estabelecimento de uma Comissão do Serviço Publico 

2000/04 Sobre o Registo de Negócios 
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2000/05 Sobre o Licenciamento das Casas de Câmbio 

2000/06 Sobre o Estabelecimento de um Gabinete Central de Pagamentos de Timor-Leste 

2000/07 Sobre o Estabelecimento da Moeda de Circulação Legal em Timor Leste 

2000/08 Sobre Licenciamento e Supervisão Bancária 

2000/09 Sobre a Criação de um Regime de Fronteiras para Timor-Leste 

2000/10 Sobre Aquisições para a Administração Pública de Timor-Leste 

2000/11 Sobre a Organização dos Tribunais em Timor-Leste 

2000/12 Sobre um Regime Tributário e Alfandegário Provisório para Timor-Leste 

2000/13 Sobre a Criação de Conselhos de Suco e de Posto para o Desembolso de Fundos 
para atividades de Desenvolvimento 

2000/14 Emenda ao Regulamento N.º 2000/11 

2000/15 Sobre a Criação de Câmaras com Jurisdição Exclusiva sobre Delitos Criminais 
Graves 

2000/16 Sobre a Organização da Procuradoria Pública em Timor Leste 

2000/17 Sobre a Proibição de Exploração e Exportação de Madeira de Timor Leste 

2000/18 Sobre o Sistema Tributário de Timor-Leste 

2000/19 Sobre Zonas Protegidas 

2000/20 Sobre o Orçamento e Gestão Financeira 

2000/21 Dotações Orçamentais (N.º 1) 2000-2001 

2000/22 Sobre Dotações Orçamentais Suplementares (N.º 1) 2000-2001 

2000/23 Sobre a Criação de um Gabinete do Governo de Transição em Timor-Leste 

2000/24 Sobre a Criação de um Conselho Nacional 

2000/25 Sobre Emenda do Regulamento 1999/3 

2000/26 Sobre Dotação Orçamental Suplementar (N.º 2) 2000-2001 

2000/27 Sobre A Proibição Temporária Da Venda De Interesses Em Terras Em Timor-
Leste Por Cidadãos Indonésios Não Residentes Habituais De Timor-Leste E Por 
Corporações Indonésias 

2000/28 Que Emenda as Dotações Orçamentais (N º1) 2000-2001 

2000/29 Sobre Dotações Orçamentais Suplementares (N.º 3) 2000-2001 

2000/30 Sobre Regras Provisórias de Processo Penal 

2000/31 Sobre A Abertura De Escritórios De Representação De Governos Estrangeiros 
Em Timor-Leste 

2000/32 Modificando os Regulamentos N.o 2000/12 e 2000/18 

2000/33 Que emenda o Regulamento N.º 2000/24 Sobre A Criação De Um Conselho 
Nacional 

2000/34 Sobre Dotações (N.º 2) 2000-2001 

2000/35 Que emenda o Regulamento N.º 2000/18 Sobre um Sistema Tributário Para 
Timor-Leste (conforme emendado pelo Regulamento N.º 2000/32 da UNTAET) 

2000/36 Que Emenda as Dotações Orçamentais (N.º 2) 2000-2001 

2001/01 Sobre a Criação das Forças de Defesa de Timor-Leste 

2001/02 Sobre A Eleição De Uma Assembleia Constituinte Para A Elaboração De Uma 
Constituição Para Um Timor-Leste Independente E Democrático 

2001/03 Sobre A Criação Da Conservatória Central Do Registo Civil De Timor-Leste 

2001/04 Sobre Dotações Orçamentais Suplementares (N.º 4) 2000-2001 

2001/05 Sobre o Licenciamento das Casas de Câmbio 

2001/06 Sobre o Estabelecimento de um Gabinete Central de Pagamentos de Timor-Leste 

2001/07 Sobre o Estabelecimento da Moeda de Circulação Legal em Timor Leste 

2001/08 Sobre Licenciamento e Supervisão Bancária 

2001/09 Sobre a Criação de um Regime de Fronteiras para Timor-Leste 

2001/10 Sobre Aquisições para a Administração Pública de Timor-Leste 

2001/11 Sobre as infrações eleitorais para a eleição de uma Assembleia Constituinte 

2001/12 Sobre um Regime Tributário e Alfandegário Provisório para Timor-Leste 
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2001/13 Sobre a Criação de Conselhos de Suco e de Posto para o Desembolso de Fundos 
para atividades de Desenvolvimento 

2001/14 Sobre A Moeda Oficial E De Curso Legal De Timor-Leste 

2001/15 Sobre A Criação De Um Órgão Regulador Das Telecomunicações Em Timor-
Leste 

2001/16 Que emenda o Regulamento N.º 2000/18 Sobre Um Sistema De Receitas 
Públicas Para Timor-Leste 

2001/17 Que emenda o Regulamento N.º 2001/18 Sobre Um Sistema Tributário Para 
Timor-Leste; E Que Emenda O Regulamento № 2000/9 Sobre A Criação De Um 
Regime De Fronteiras Para Timor-Leste 

2001/18 Que Emenda o Regulamento N.º 2000/11 da UNTAET sobre a Organização dos 
Tribunais em Timor-Leste 

2001/19 Sobre Dotações Orçamentais Suplementares (N.º 5) 2000-2001 

2001/20 Que emenda o Regulamento N.º 2000/18 Sobre O Sistema Tributário de Timor-
Leste 

2001/21 Sobre Dotações Orçamentais (N.º 1) 2001-2002 

2001/22 Sobre A Criação Do Serviço De Polícia De Timor-Leste 

2001/23 Criação De Um Serviço Prisional Em Timor-Leste 

2001/24 Que Cria o Serviço de Assistência Judiciária de Timor-Leste 

2001/25 Que Emenda o Regulamento N.º 2000/11, sobre a Organização dos Tribunais em 
Timor-Leste, e o Regulamento N.º 2000/30, sobre as Normas Provisórias do 
Processo Penal, ambos da UNTAET 

2001/26 Que Emenda o Regulamento N.º 1999/3 da UNTAET, sobre a Criação de Uma 
Comissão Transitória do Serviço Judicial, e o Regulamento N.º 2000/16, sobre a 
Organização do Ministério Público em Timor-Leste 

2001/27 Que emenda o Regulamento N.º 2001/23 Da UNTAET Sobre A Criação De Um 
Serviço Prisional Em Timor-Leste 

2001/28 Sobre A Criação Do Conselho De Ministros 

2001/29 Sobre Dotações Orçamentais Suplementares (N.º 1) 2001-2002 

2001/30 Sobre A Autoridade Bancária E De Pagamentos De Timor-Leste 

2001/31 Sobre Dotações Orçamentais (N.º 2) 2001-2002 

2002/01 Sobre A Eleição do Primeiro Presidente de um Timor-Leste Independente e 
Democrático 

2002/02 Sobre Infrações Eleitorais Em Relação À Eleição Do Primeiro Presidente 

2002/03 Que emenda o Regulamento N.º 2001/2 Sobre A Eleição De Uma Assembleia 
Constituinte Para A Elaboração De Uma Constituição Para Um Timor-Leste 
Independente E Democrático 

2002/04 Sobre A Substituição Do Regulamento N.º 2000/4 Sobre O Registo De Negócios. 

2002/05 Sobre A Criação De Um Código Laboral Para Timor-Leste 

2002/06 Sobre A Criação Do Serviço Público De Radiodifusão De Timor-Leste 

2002/07 Sobre A Estrutura Orgânica Do Segundo Governo Transitório De Timor-Leste E 
Sobre As Alterações Ao Regulamento N.º 2001/28 da UNTAET 

 

Fonte: Departamento de Informações Públicas das Nações Unidas (2002a) 
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Anexo 2 - Estatuto Orgânico das Estruturas da Pré-
desconcentração Administrativa (Decreto-Lei Nº 4/2014) 

 
 

1. Princípios Fundamentais e Serviços aos Cidadãos enquadradas nas 
Estruturas de Pré-desconcentração  

São serviços fundamentais no que se estipula no artigo 7.º da Política das 

Estruturas de Pré-desconcentração Administrativa, pelo seu funcionamento definido 

com pleno respeito pelo princípio da legalidade, constam os seguintes princípios:  

a) Unidade e eficácia de ação; 

b) Aproximação dos serviços aos cidadãos; 

c) Desburocratização; 

d) Racionalização de meios; 

e) Eficiência na afetação dos recursos públicos; 

f) Melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços prestados; 

g) Garantia da participação dos cidadãos; 

h) Previsto no artigo 137.º da Constituição, sobre os Princípios Gerais da 

Administração Pública; 

i) Previstos pelo disposto no Decreto-lei n.º 32/2008, de 27 de agosto (RDTL, 

2008). 

2. Órgãos das Estruturas de Pré-desconcentração Administrativa  

Em conformidade com o capítulo III do Decreto-lei Nº 4/2016, regula que o 

modelo de organização de serviços das organizações das Estruturas de Pré-

Desconcentração Administrativa, adotam uma estrutura hierarquizadas (artigo 10.º). 

Assim, os órgãos das estruturas de pré-desconcentração administrativas (art. 9.º) são 

os seguintes: 

1. Postos Administrativos 

2. Linhas Sectoriais ao nível Distrital 

3. Assembleia Distrital, ao nível Distrital 

4. Assembleia do Posto Administrativo, ao nível do Posto Administrativo. 

Se nós olharmos para os quatros órgãos acima referida (artigo 9.º), estes atuar-

se-iam então em três níveis de serviços aos quais (1) De Administração; (2) De 

Coordenação; e (3) De Consultas).  

A figura seguinte enquadra de como atuar os quatros órgãos das Estruturas de 

Pré-Desconcentração Administrativa. 
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Figura 43: Três órgãos das Estruturas de Pré-Desconcentração Administrativa 

 

 
Fonte: Artigo 9.º, do Capítulo III do DL n.º 4/2014 

 
 

Para os devidos efeitos, a Lei estabelece os Gestores Distritais como 

definido no artigo 12.º: “O Gestor Distrital representa o Governo a nível Distrital, 

sendo responsável pela direção, superintendência e coordenação de todos os 

serviços da Administração Local do Estado integrados na Estrutura de Pré-

Desconcentração Administrativa”. Estes Gestores distritais coadjuvados por 

Secretários distritais e são nomeados pelo Conselho de Ministros para um período 

de 2 anos segundo o que está definido no artigo 13.º. 

 

1. Postos Administrativos 

O Posto Administrativo compreende o conjunto de serviços das estruturas de 

pré-desconcentração administrativa que ao nível inframunicipal procurando garantir a 

aproximação efetiva dos serviços da administração pública às populações e assegurar 

a maior participação dos cidadãos na realização dos interesses locais, no que se 

estipula no artigo 20.º. Em cada Posto Administrativo, sob dependência do Secretário 

do Gestor Distrital, existira um Administrador do Posto, nomeado nos termos 

estabelecidos pelo regime das carreiras e dos cargos de direção e chefia da 

administração pública.  

O Administrador do Posto é o responsável pela coordenação e implementação, 

ao nível do Posto Administrativo das políticas nacionais e das estratégias e planos 

distritais conforme definido no artigo 21.º. Sobre os Postos Administrativos como 

divisão inframunicipal do território nacional da RDTL, o Governo através do Ministério 

da Administração Estatal, aprovou em 2014 um Diploma Ministerial (RDTL, 2014b) 

sobre a Criação dos Postos Administrativos como demonstra na tabela seguinte. 
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Tabela 30: Criação dos Postos Administrativos de Timor-Leste 

 

N.º Municípios Postos Administrativos Sedes 

 

1 

 

AILEU 

1) Aileu-vila Seloi Malere 

2) Laulara Namaleso 

3) Lequidoe Madabenu 

4) Remexio Acumau 

 

2 

 

AINARO 

1) Ainaro-vila Ainaro 

2) Hatu-Udo Leolima 

3) Hatu-Builico Mulo 

4) Maubisse Maubisse 

 

 

3 

 

 

BAUCAU 

1) Baguia Alawa-Leten 

2) Baucau Bahú 

3) Laga Sobá 

4) Quelicai Lacoliu 

5) Vemasse Vemasse 

6) Venilale Uato-Haco 

 

 

4 

 

 

BOBONARO 

1) Atabae Aidabaleten 

2) Balibó Balibó-Vila 

3) Bobonaro Bobonaro 

4) Cailaco Meligó 

5) Lolotoe Deudet 

6) Maliana Holsa 

 

 

 

5 

 

 

 

COVALIMA 

1) Fatululic Fatululic 

2) Fatumean Fatumean 

3) Fohoren Fohoren 

4) Maucatar Ogoes 

5) Suai Camanasa 

6) Tilomaar Casamauc 

7) Zumalai Tashilin 

 

 

6 

 

 

DÍLI 

1) Ataúro Vila-Maumeta 

2) Cristo Rei Becora 

3) Dom Aleixo Comoro 

4) Metinaro Sabuli 

5) Nain Feto Gricenfor 

6) Vera Cruz Mascarenhas 

 1) Atsabe Lacló 
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7 

 

ERMERA 

2) Ermera Riheu 

3) Hatolia Hatolia-vila 

4) Letefoho Haufú 

5) Railaco Liho 

 

 

8 

 

 

LAUTÉM 

1) Iliomar Ailebere 

2) Lautém Parlamento 

3) Lospalos Fuiluro 

4) Luro Luro 

5) Tutuala Tutuala 

 

9 

 

LIQUIÇA 

1) Bazartete Fatumasi 

2) Liquiça Dato 

3) Maubara Vaviquinia 

 

10 

 

MANATUTO 

1) Barique Uma-Boco 

2) Laclubar Orlalan 

3) Lacló Uma-Kaduak 

4) Laleia Hatularan 

5) Manatuto Sal 

6) Soibada Samoro 

 

11 

 

MANUFAHI 

1) Alas Mahaquidan 

2) Fatuberliu Wekiar 

3) Same Letefoho 

4) Turiscai Manumera  

 

12 

 

OECUSSI-AMBENO 

1) Nítibe Beneúfe 

2) Oesilo Bobometo 

3) Pante-Macassar Costa 

4) Pássabe Abani 

 

 

13 

 

 

VIQUEQUE 

1) Lacluta Dilór 

2) Ossú Ossú de Baixo 

3) Uatocarbau Irabin de Baixo 

4) Uatolari Matahoi 

5) Viqueque Caraubalo 

 
Fonte: Diploma Ministerial N.º 24/2014, de 24 de julho 
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1.1. Competências do Administrador do Posto 

 
São as competências dos Administradores de Postos Administrativos, os 

seguintes: 

a) Representar o Gestor Distrital na área do respetivo Posto Administrativo; 

b) Promover a consolidação da estabilidade e unidade nacional, na área do 

respetivo Posto Administrativo; 

c) Assegurar o apoio às atividades promovidas pelas lideranças comunitárias 

tradicionais que revelem para a promoção da coesão social e territorial; 

d) Implementar medidas e desenvolver atividades de apoio à gestão administrativa 

e financeira dos Sucos; 

e) Coordenar as atividades das representações sectoriais que desenvolvam a 

respetiva atividade na área do respetivo Posto Administrativo; 

f) Dirigir e supervisionar os serviços que de si diretamente dependam; 

g) Dirigir e supervisionar os funcionários públicos que prestem trabalho nos serviços 

que de si dependam; 

h) Propor o Secretário do Gestor Distrital a instauração de procedimentos 

disciplinares contra os funcionários públicos que prestem trabalho nos serviços 

que de si dependam; 

i) Gerir os recursos humanos que prestem trabalho na área do respetivo Posto 

Administrativo, de acordo com as orientações emanadas pelo Secretário do 

Gestor Distrital; 

j) Avaliar os funcionários que prestem trabalhos nos serviços de si dependentes; 

k) Organizar e manter o arquivo do Posto Administrativo; 

l) Garantir a disseminação de informação pela população residente no respetivo 

Posto Administrativo, designadamente no domínio das políticas públicas e 

legislação nacional; 

m) Elaborar e remeter ao Secretario do Gestor Distrital um relatório mensal sobre as 

atividades realizadas pelos serviços do Posto Administrativo e a respetiva 

atividade financeira; 

n) Convocar e presidir às sessões da Assembleia de Posto Administrativo, 

informando o Secretário do Gestor Distrital acerca das respetivas conclusões; 

o) Coordenar os serviços das representações territoriais; 
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p) Manter, por iniciativa própria e de acordo com as instruções do Secretário do 

Gestor Distrital, relações de comunicação, colaboração e de cooperação com as 

lideranças comunitárias tradicionais, com as organizações internacionais 

atuantes na área do respetivo Posto Administrativo e com as organizações não-

governamentais atuantes na área do Posto Administrativo; 

q) Assegurar a implementação da política de descentralização territorial na área do 

respetivo Posto Administrativo; 

r) Apoiar a supervisão da implementação do PDID, ao nível dos Sucos 

compreendidos na respetiva área de jurisdição territorial; 

s) Remeter ao Secretário do Gestor Distrital o relatório sobre o progresso da 

implementação do PDID na área do respetivo *Posto Administrativo; 

t) Exercer quaisquer outras competências que lhes sejam impostas por lei, 

regulamento ou decisão superior. 

 

2. As Linhas Sectoriais 

Em conformidade do artigo 23.º desta Lei, a Linhas Sectoriais são as estruturas 

de coordenação e concertação das subunidades orgânicas das estruturas de pré-

desconcentração administrativa e das demais linhas ministeriais implantadas na área 

do Distrito. De acordo com o artigo 24.º, no que se define sobre a sua composição e 

funcionamento onde integram os seguintes: 

1. Linhas sectoriais são compostas por: 

a) O Secretário do Gestor Distrital; 

b) Um representante de cada uma das subunidades orgânicas da Estrutura de 

Pré-Desconcentração Administrativa; 

c) Um representante de cada um dos serviços periféricos da administração local 

do Estado, não integrados na estrutura de pré-desconcentração 

administrativa. 

2. As linhas sectoriais reunirão com prioridade ordinária mensal e extraordinariamente 

sempre que o Secretario do Gestor Distrital o determine. 

3. As reuniões das Linhas Sectoriais são convocadas e presididas pelo Secretário do 

Gestor Distrital. 
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4. Das reuniões das Linhas Sectoriais serão lavradas as respetivas atas que, depois 

de lidas e aprovadas, são enviadas, pelo Secretario do Gestor Distrital, ao Gestor 

Distrital, no prazo de 24 horas. 

 

2.1.  Competências das Linhas Sectoriais 

 
Incumbe às Linhas Sectoriais as seguintes competências segundo o artigo 2.º, 

que são: 

a) Promover a troca de informações e experiências entre as subunidades orgânicas 

com o propósito de assegurar a correta execução das orientações e decisões do 

Gestor Distrital; 

b) Promover a troca de informação e experiências entre os serviços integrados nas 

estruturas de pré-desconcentração administrativa e os serviços da administração 

local do Estado que não se achem integrados nas estruturas de pré-

desconcentração administrativa; 

c) Assegurar o estabelecimento de estratégias coerentes e eficientes para a 

implementação das decisões do Gestor Distrital e execução das tarefas 

administrativas que lhes incumbem; 

d) Analisar medidas de desburocratização, desconcentração e descentralização 

administrativas propondo estratégias para a respetiva concretização no âmbito dos 

respetivos serviços; 

e) Apreciar a proposta de Plano de Investimento Distrital, assegurando a respetiva 

coerência e a eficiência administrativa e financeira do seu teor; 

f) Exercer quaisquer outras competências que lhes sejam impostas por lei, 

regulamento ou decisão superior. 

 

3. A Assembleia Distrital/Municipal 

Segundo o artigo 26.º da presente Lei, a Assembleia Distrital é definida como 

órgão colegial de decisão e coordenação distrital dos programas de desenvolvimento 

local. 

3.1. Composição de Assembleia Distrital/ Municipal 

A composição é definida no artigo 27.º que integram as seguintes personagens: 

a) O Gestor Distrital, que preside; 



268 

b) O Secretário do Gestor Distrital, que organiza o funcionamento da 

assembleia; 

c) Os Diretores Distritais dos serviços desconcentrados do Estado, são 

integrados nas estruturas de pré-desconcentração administrativa e 

implantadas no distrito; 

d) Os Administradores de Posto Administrativo da área do Distrito; 

e) Dois representantes, eleitos por cada assembleia de Posto Administrativo, 

em representação dos Conselhos de Suco compreendidos na área da sua 

jurisdição administrativa. 

Os representantes eleitos por cada assembleia de Posto Administrativo não poderão 

ser ambos do mesmo sexo. 

O número de representantes da Assembleia Distrital e o respetivo processo de 

designação serão estabelecidos através de regulamento próprio, aprovado pelo 

Conselho de Ministros. 

As Assembleias Distritais reunirão ordinariamente uma vez por semestre ou 

extraordinariamente sempre que o Gestor Distrital considere necessário ou a 

requerimento de 1/3 dos seus membros e, serão convocadas e presididas pelo Gestor 

Distrital (artigo 28.º). 

 

3.2. Competências atribuídas 
 

Compete à Assembleia Distrital, (definidos no artigo 29.º), o seguinte: 

a) Discutir e sincronizar o esboço do Plano de Investimento Distrital, de forma a 

evitar duplicação com os demais planos de desenvolvimento: 

b) Elabora uma lista com as propostas de investimento a incorporar no Plano de 

Investimento Distrital; 

c) Dar parecer sobre os assuntos que lhes sejam submetidos pelo Gestor Distrital; 

d) Eleger um representante ao Conselho Consultivo Local; 

e) Exercer as demais competências que lhes sejam atribuídas por lei, regulamento 

ou ato administrativo. 
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4. A Assembleia de Postos Administrativos 

Segundo o artigo 30.º, a Assembleia de Posto Administrativo é definida como o 

órgão colegial de consulta e controlo social do Posto Administrativo, que assegura a 

formulação das recomendações sobre as áreas de prioridade para o desenvolvimento 

local. 

 

4.1. Composição  

A composição da Assembleia de Posto Administrativo está regulada segundo o 

artigo 31.º, onde integram as seguintes personagens: 

a) O Administrador de Posto Administrativo, que preside; 

b) O Coordenador de serviço local de administração, sem direito de voto; 

c) Os responsáveis pelas representações sectoriais implantadas na área do Posto 

Administrativo; 

d) Os Chefes de Sucos da área do Posto Administrativo; 

e) Os Lia-Nain da área do Posto Administrativo; 

f) Representantes dos Veteranos; 

g) Representantes das mulheres do Posto Administrativo; 

h) Representantes da Juventude do Posto Administrativo. 

 

4.2. Funcionamento da Assembleia do Posto Administrativo 

 

As Assembleias de Posto Administrativo reunirão ordinariamente uma vez por 

semestre extraordinariamente sempre que o Administrador de Posto considere 

necessário ou a requerimento de 1/3 dos respetivos membros. Embora as reuniões 

das Assembleias de Posto Administrativo serão convocadas e presididas pelo 

Administrador de Posto e secretariadas pelo responsável do Serviço Local de 

Administração (32.ª). 

 

4.3. Competências da Assembleia do Postos Administrativo 
 

Segundo o estipulado do artigo 33.º, foram atribuídas as competências à 

Assembleia de Postos Administrativos as seguintes: 

a) Assegurar a realização do processo de consulta sobre as prioridades dos Sucos 

na respetiva jurisdição. 
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b) Definir as prioridades de investimento na área do Posto Administrativo; 

c) Discutir e aprovar as propostas de investimento para a área do Posto 

Administrativo, a inscrever no Plano de Investimento Distrital. 

 

5. Serviços atribuídas às Estruturas de Pré-desconcentração 
Administrativa  

 
Os serviços atribuídos para as Estruturas de Pré-desconcentração 

Administrativa estão divididos e dependentes às três entidades aos quais; ao Gestor 

Distrital, ao Secretário do Gestor Distrital e aos Postos Administrativos, como seguinte: 

 

5.1. Na dependência do Gestor Distrital, os seguintes: 

1) Serviços de saúde; 

2) Serviços de educação; 

3) Serviços Obras Públicas; 

4) Serviços de Agricultura; 

5) Serviços de Água e Saneamento; 

6) Serviços de Gestão de Mercados; 

7) Serviços de Cadastro, Registos e Notariado; 

8) Serviços de Pagamento Pensões; 

9) Serviços de Proteção Civil; 

10) Serviços de Segurança Alimentar; 

11) Serviços de Gestão de Desastres Naturais; 

12) Agência de Planeamento Distrital; 

13) Agência de Fiscalização Distrital; 

14) Secretário do Gestor Distrital. 

 

5.2. Na dependência do Secretário do Gestor Distrital, os seguintes: 
 

1) Serviços de Administração e Recursos Humanos; 

2) Serviços de Finanças; 

3) Serviços de Planeamento e desenvolvimento Integrado Distrital; 

4) Serviços de Aprovisionamento; 

5) Serviços de Património e Logística; 

6) Postos Administrativos. 
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5.3. Na dependência do Posto Administrativo, os seguintes: 
 

1) Serviço Local de Administração; 

2) Serviço Local de Finanças; 

3) Serviço Local de Planeamento e Desenvolvimento; 

4) Serviço Local de Desenvolvimento Comunitário. 

  



272 

Anexo 3 - Designação dos Presidentes das Autoridades 
Municipais 

 
 

Através do Decreto-Lei n.º 2/2016 de 16 de março, sobre Estatuto dos 

Presidentes das Autoridades Municipais e os Administradores Municipais, o presente 

diploma define o Estatuto dos Presidentes das Autoridades Municipais e dos 

Administradores Municipais previsto no seu artigo 1.º. E estas autoridades segundo a 

lei, são todos nomeados após um procedimento especial de seleção por Resolução do 

Governo.  

Estas nomeações previstas revestem-se pela modalidade de comissão de 

serviço, com a duração de cinco anos, renovável por iguais e sucessivos períodos. Os 

Presidentes das Autoridades Municipais e os Administradores Municipais são 

exonerados das respetivas funções por Resolução do Governo e por este também lhes 

serão exonerados conforme o artigo 2.º. Enquanto a natureza das suas funções está 

regulada no artigo 3.º como autoridades de natureza executiva. 

O Regime do desempenho de funções dos Presidentes das Autoridades 

Municipais e os Administradores Municipais desempenham as respetivas funções 

em regime de exclusividade. 2. Todas as entidades públicas e privadas estão 

sujeitas ao dever geral de cooperação para com os Presidentes das Autoridades 

Municipais e os Administradores Municipais no exercício das respetivas funções. 3. 

As decisões da Comissão da Função Pública não são aplicáveis aos Presidentes 

das Autoridades Municipais e os Administradores Municipais segundo o artigo 4.º 

(RDTL, 2016a). 

 

1. Estatuto das Administrações Municipais, das Autoridades Municipais e 
do Grupo Técnico Interministerial para a Descentralização Administrativa 

Através de aprovação do Decreto-Lei n.º 3/2016 de 16 de março, sobre 

Estatuto das Administrações Municipais, das Autoridades Municipais e do Grupo 

Técnico Interministerial para a Descentralização Administrativa, reconhece no entanto, 

que alguns dos Municípios pela sua dimensão populacional, pelos níveis mais elevados 

de infraestruturação que evidenciam e pela função estratégica que têm para a 

promoção da coesão territorial, no quadro da estratégia de desenvolvimento nacional 

que se encontra delineada pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional, de 

2011-2030, devem passar a dispor de Autoridades (RDTL, 2016b). 
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 Entende-se que as Administrações Municipais são Serviços da Administração 

Direta do Estado, dependentes do Ministro responsável pela Administração Estatal, 

mas que compreendem no respetivo quadro de dirigentes, um Presidente da 

Autoridade Municipal e três Secretários Municipais, aos quais serão responsáveis pela 

área (1) da administração; (2) pela área das finanças e, (3), pela área do 

desenvolvimento local.  

Neste contexto, o governo através deste Diploma, decide os primeiros 4 

Municípios designadamente por Autoridades dos Municípios aos quais são: (1) 

Baucau; (2) Bobonaro; (3) Díli; e (4) Ermera. Como processo de Pé-

desconcentração e da Desconcentração Administrativa, esta designação e as suas 

respetivas estruturas podemo-nos ilustrar na seguinte figura. 

 

Figura 44: Estrutura dos Presidentes das Autoridades Municipais 

 

Fonte: Decreto-Lei n.º 3/2016 de 16 de março 
 

Apesar de através do presente diploma se criarem as Autoridades Municipais 

destes 4 municípios, prevê-se também a possibilidade de anualmente o Ministro 

responsável pela Administração Local determinar, mediante de Diploma Ministerial, 

o estabelecimento de Autoridades Municipais nos municípios que preencham os 

critérios que para esse efeito se encontram estabelecidos pelo presente Decreto-

Lei35. 

 

2. Nomeação e Exoneração 

Estas Autoridades são todos contratados de carácter temporários conforme 

regulados no artigo 67.º do presente Diploma com os seguintes termos: 

                                                           
 
35 Motivos Justificativos do DL N.º 3/2016, sobre a Estatuto das Administrações Municipais, Jornal Oficial da 
República Série I, N.º 11, de 16 de março. 
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1. O Administrador Municipal ou o Presidente da Autoridade Municipal, através 

do membro do Governo responsável pela Administração Estatal, requer a 

autorização da Comissão da Função Pública (CFP) para celebrar contratos 

temporários de trabalho quando se verificar uma das seguintes situações: 

a)  A contratação destina-se à prestação de trabalho com natureza 

transitória, para a satisfação de fins especiais e não permanentes, com 

caráter de emergência ou prioritário e com uma duração definida; 

b) A contratação destina-se à prestação de trabalho inserido num projeto 

com uma duração definida; 

c) A contratação destina-se a assegurar a substituição de funcionário ou 

Agente da Administração Pública, do mapa de pessoal da Administração 

Municipal ou da Autoridade Municipal, que se encontre suspenso ou em 

situação de licença, por mais de trinta dias. 

 

2. A contratação temporária de trabalhadores para a Administração Municipal ou 

da Autoridade Municipal pode ter a duração máxima de três anos. 

3. Os contratos temporários de trabalho, devidamente autorizados, são 

celebrados sob a forma escrita e assinados pelo Administrador Municipal ou 

pelo Presidente da Autoridade Municipal e pelo trabalhador contratado. 

4. O membro do Governo responsável pela área da Administração Estatal aprova 

por diploma ministerial os requisitos para que obedecem os contratos 

temporários de trabalho previstos pelo presente artigo. 

5. Os encargos com os contratos temporários de trabalho celebrados pelo 

Administrador Municipal ou pelo Presidente da Autoridade Municipal são 

suportados pelo Orçamento Municipal ou pelo Orçamento da Autoridade 

Municipal, conforme os casos, e a sua validade depende da existência de 

dotação orçamental prévia. 

O Administrador Municipal ou o Presidente da Autoridade Municipal propõe ao 

membro do Governo responsável pela área da Administração Estatal a criação de 

vagas no mapa de pessoal, respetivamente, da Administração Municipal ou da 

Autoridade Municipal quando se verifique a necessidade de continuar a assegurar a 

realização das atividades que motivaram a celebração dos contratos temporários, para 

além do limite temporal previsto pelo n.º 2. 
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  Anexo 4 - A Lei do Poder Local 
 
 

Na ênfase do tema deste estudo venha essencialmente a Descentralização 

Administrativa e ou a bem dizer a institucionalização do próprio dito “o Poder Local ou 

a Governação Local”. Foi uma imperativa constitucional do Estado da RDTL que prevê 

a organização da Administração Pública obedeça ao prismado princípio da 

Descentralização Administrativa.  

No que se decorre ao disposto do artigo 72.º da Supremacia Jurídica timorense, 

este Poder Local é constituído uma vez mais supracitada desta Lei Fundamental por 

pessoas coletivas de base territorial, dotadas de órgãos representativos próprios, cuja 

organização, competência, funcionamento e composição sejam definidas por lei 

propriamente dita.  

Dando respeito às referidas disposições constitucionais como Estado de Direito 

Democrático, a Lei do Poder Local e da Descentralização em causa, consagra um 

conjunto das atribuições a prosseguir, isto é, as competências a serem exercidas pelos 

Municípios, neste sentido a Lei preveem-se os órgãos representativos deste Poder 

Local, a sua Assembleia Municipal como órgão deliberativo colegial, e, um Presidente 

do Município como o seu órgão executivo responsável pela execução das deliberações 

da Assembleia Municipal, definidos no artigo 15º.  

A Lei consagra ainda a eleição do Presidente do Município e com a maioria dos 

Deputados Municipais através de sufrágio universal, livre, direto e secreto como 

também periódico. Uma das anotações da ditada legislação, incluirá pelo menos cinco 

membros designadas pela organização dos antigos combatentes e veteranos da 

libertação nacional sem direito de voto fundamentadas por razões de valorização 

destes elementos da resistência nacional em participar nesta Assembleia.  

Prevê também o estabelecimento de um Conselho Consultivo Municipal, como 

órgãos de consulta da Assembleia Municipal, compostos por representantes dos 

Sucos e dos Setores Sociais com as devidas atribuições de competências que na ótica 

da democracia representativa se faz menos peso legítima aquando olharmos aos 

trâmites e as regras democráticas:36 

                                                           
 
36 Análise da perspetiva introdutiva da lei do Poder Local (autor).  
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No que se diz respeito aos Competências atribuídas a esses órgãos, cabe ao 

Parlamento Nacional legislar as matérias relativas segundo o disposto do artigo 14.º 

da presente lei. Contornando-se com as entidades designadas que integram na 

Assembleia Municipal e do Estabelecimento do Conselho Consultivo Municipal, o 

artigo 19.º consagra fundamentalmente “O Princípio da Descentralização 

Administrativa, na sua repartição das atribuições entre a Administração Central e os 

Municípios, devem assegurar a intervenção destes, na realização de interesses 

públicos administrativos que revistam uma Natureza Predominantemente Municipal.”  

A quanto se regula sobre o Poder Regulamentar dos Municípios, a tal Lei 

estipula no seu artigo 21.º uma anomalia do poder decisório dos órgãos 

representativos municipais eleitos, dando essa competência aos órgãos de Soberania 

Nacional, uma situação ao qual, não faria sentido autónomo e por isso ser perplexa 

com as tendências retoricas de legitimidade municipal. Esta situação parece nos exige 

uma explanação relativa às competências atribuídas através das urnas (em termos da 

legitimidade democrática) e no disposto artigo 21.º da própria lei sobre as 

competências dos Deputados Municipais como Órgãos Legislativos do Poder Local, 

salvaguardando no n.º 2) do artigo 78.º da Secção VII do Capítulo I. 

 
 

1. Os Órgãos Representativos do Poder Local 

 
Como regulado por esta lei, os órgãos representativos dos Municípios ou ao Poder 

Local são compostos por três principais entidades políticos, tais como se ilustra na 

seguinte figura. 

Figura 45: Órgãos do Poder Local segundo a Legislação Parlamentar 

 

Fonte: Lei do Poder Local aprovado com Decreto do PN N.º 47/III, 14 de julho de 2017 
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2. Assembleia Municipal 
 

A Assembleia Municipal é o órgão deliberativo do município, sendo eleita por 

sufrágio universal, direito, secreto e periódico dos cidadãos recenseados na área do 

município, segundo o sistema de representação proporcional (artigo 49.º).  

A composição da Assembleia Municipal é a seguinte: 

a) Dezanove membros, nos municípios com mais de cento e cinquenta mil 

eleitores recenseados, na área do município; 

b) Dezassete membros, nos municípios com cem mil ou mais eleitores e menos 

de cento e cinquenta mil eleitores recenseados, na área do município; 

c) Quinze membros, nos municípios com cinquenta mil ou mais eleitores e 

menos de cem mil eleitores recenseados, na área do município; 

d) Treze membros, nos municípios com menos de cinquenta mil eleitores 

recenseados, na área do município. 

Integram ainda na Assembleia Municipal, sem direito de voto, cinco membros 

designados pelas organizações representativas dos antigos combatentes da 

libertação nacional incumbindo-lhes especialmente: 

a) Representar os antigos combatentes da libertação nacional junto dos 

órgãos representativos do Poder Local; 

b) Promover através do desempenho das respetivas funções os direitos dos 

antigos combatentes da libertação nacional; 

c) Defender a paz e estabilidade social na área do município;  

d) Apresentar aos órgãos representativos do Poder Local os problemas que 

afetam os antigos combatentes da libertação nacional, residentes na área 

do município, e as propostas de solução que promovam o bem-estar e 

integração socioeconómica dos mesmos. Estes membros designadamente 

como Deputados Municipais (artigo 50.º). 

 

3. Competências da Assembleia Municipal  
 

Na análise deste conteúdo, verifica-se as competências que lhes foram 

atribuídas por presente lei que de fato os deputados da Assembleia Municipais não 



278 

tenham assim competências políticas face à legitimidade enquanto representante das 

municipalidades.  

1. As competências que têm mais a sua ênfase do poder representativo assenta-se 
no n.º 2) do artigo 78.º, aos quais atribuem as seguintes: 

 
a) Aprovar os regulamentos do município, com eficácia externa; 

b) Aprovar o Plano de Desenvolvimento Municipal, o Plano de Atividades e a 

Proposta de Orçamento, bem como as respetivas revisões; 

c) Apreciar o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e 

respetiva avaliação, bem como apreciar e votar os documentos de prestação 

de contas; 

d) Aprovar ou autorizar a contratação de empréstimos nos termos da lei; 

e) De acordo com a lei, fixar os quantitativos das taxas municipais; 

f) Deliberar em tudo quanto represente o exercício dos poderes tributários 

conferidos por lei ao município; 

g) Autorizar o Presidente do Município a adquirir, alienar ou onerar bens 

integrados na esfera patrimonial do município; 

h) Autorizar o município, nos termos da lei, a criar e participar em associações 

de desenvolvimento local, fixando as condições gerais da participação; 

i) Autorizar o município, nos termos da lei a integrar-se em associações de 

municípios, a associar-se com outras entidades públicas, privadas ou 

cooperativas que prossigam fins de reconhecido interesse público local e se 

contenham dentro das atribuições cometidas aos municípios, em quaisquer 

dos casos fixando as condições gerais dessa participação; 

j) Aprovar, nos termos da lei, a organização dos serviços municipais; 

k) Aprovar os quadros de pessoal dos diferentes serviços do município, nos 

termos da lei; 

l) Aprovar incentivos à fixação de funcionários, nos termos da lei; 

m) Autorizar, nos termos da lei, o município a concessionar, por concurso 

público, a exploração de obras e serviços públicos, fixando as respetivas 

condições gerais; 

n) Autorizar o município a delegar competências próprias, designadamente em 

matéria de investimentos, nos Conselhos de Suco. 
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2. É ainda da competência da Assembleia Municipal, em matéria de planeamento, 
sob proposta ou pedido de autorização do Presidente do Município: 

 
a) Aprovar os planos necessários à realização das atribuições municipais; 

b) Aprovar as medidas, normas, delimitações e outros atos, no âmbito dos 

regimes do ordenamento do território, e do urbanismo, nos casos e nos 

termos conferidos por lei. 

3. É também da competência da Assembleia Municipal, sob proposta do Presidente 
do Município: 

 
a) Autorizar a geminação do Município com outros municípios ou entidades 

equiparadas de outros países. 

b) Autorizar o município a deliberar sobre a concessão de apoio financeiro, 

ou outro, a instituições legalmente constituídas, tendo por objeto o 

desenvolvimento das atividades culturais, recreativas e desportivas. 

 

A ação de fiscalização mencionada na alínea c) do n.º 1 consiste numa 

apreciação casuística e posterior à respetiva prática dos atos do Presidente do 

Município e dos serviços municipais, designadamente através de 

documentação e informação solicitada para o efeito. 

A proposta apresentada pelo Presidente do Município referente às alíneas b), 

c), f) e g) do n.º 2 não pode ser alterada pela Assembleia Municipal e carece 

da devida fundamentação quando rejeitada. 

O Presidente do Município deve acolher sugestões feitas pela Assembleia, 

quando devidamente fundamentadas, salvo se aquelas enfermarem de 

previsões de fatos que possam ser considerados ilegais. 

Os pedidos de autorização para a contratação de empréstimos a apresentar 

pelo Presidente do Município, nos termos da alínea d) do n.º 2), serão 

obrigatoriamente acompanhados de informação sobre as respetivas condições. 

As alterações orçamentais por contrapartida da diminuição ou anulação das 

dotações da Assembleia Municipal têm de ser aprovadas por estes órgãos. 

A Assembleia Municipal não poderá proceder à votação das propostas do 

Presidente do Município, previstas pelas alíneas a), b), c), d), e) f), g), J), m) e 
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n) do n.º 2, alíneas a) e b) do n.º 3) e pela alínea a) do n.º 4, antes de ouvir o 

Conselho Consultivo Municipal.  

 

4. Conselho Consultivo Municipal 

O Conselho Consultivo Municipal é o órgão consultivo da Assembleia Municipal, 

em matéria de desenvolvimento económico-social local e de concertação com os 

chefes de Sucos e com as organizações e movimentos cívicos locais (artigo 79.º). 

A sua composição é a seguinte: 

a) Pelos Chefes de Sucos que exerçam funções no território do município; 

b) Pelos representantes das organizações de mulheres com implantação na 

área do município; 

c) Pelos representantes das organizações de juventude com implantação na 

área do município; 

d) Pelos representantes do setor privado da economia na área do município; 

e) Pelos representantes das organizações de defesa dos cidadãos com 

necessidades especiais.  

Os membros da Mesa da Assembleia Municipal, os deputados municipais e o 

Presidente do Município podem participar, sem direito de voto, nas reuniões do 

Conselho Consultivo Municipal. 

O número de membros e forma da respetiva designação são fixados por 

regulamentos a aprovar por cada Assembleia Municipal (artigo 80.º). 

Enquanto as competências que lhes atribuídas para a Mesa do CCM são as 

seguintes: 

1. Dar parecer de carácter não vinculativo, sobre: 

a) Os regulamentos do município, com eficácia externa; 

b) As opções do plano e a proposta de orçamento, bem como as respetivas 

revisões; 

c) O inventario de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva 

avaliação, bem como apreciar e votar os documentos de prestação de contas; 

d) A contratação de empréstimos nos termos da lei; 
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e) Dar parecer sobre o quantitativo das taxas municipais a fixar pela Assembleia 

Municipal; 

f) O pedido de aquisição, alineação ou oneração de bens integrados na esfera 

patrimonial do município; 

g) A criação ou reorganização de serviços municipais; 

h) A concessão, por concurso público, da exploração de obras e serviços 

públicos e fixação das respetivas condições gerais; 

i) A delegação de competências próprias do município, designadamente em 

matéria de investimentos, nos Conselhos de Sucos; 

j) Os planos necessários à realização das atribuições municipais; 

k) As medidas, normas, delimitações e outros atos, no âmbito dos regimes do 

ordenamento do território do urbanismo; 

l) A geminação do município com outros municípios ou entidades equiparadas 

de outros países.  

 

O CCM poderá dar parecer sobre quaisquer outras matérias a pedido da 

Assembleia Municipal, do Presidente do Município ou por determinação legal. 

Complete ao CCM, acompanhar e fiscalizar a atividade dos órgãos de serviços 

municipais aprovado um relatório anual sobre os mesmos que remete à Assembleia 

Municipal, ao Presidente do Município e ao Governo (83.º). 

 

5. O Presidente do Município 
 

 Natureza e Eleição  

O Presidente do Município é o Órgãos Executivo Municipal, responsável pela 

definição e execução das Políticas Públicas Municipais, e responde politicamente 

perante a Assembleia Municipal.  

O Presidente do Município é eleito por sufrágio universal, direto, pessoal, 

secreto e periódico dos eleitores recenseados nas unidades geográficas de 

recenseamento da área do município, para um período de cinco anos.  

É eleito o Presidente do Município o candidato que obtiver mais de metade dos 

votos validamente expressos, excluídos os votos em Branco. A eleição do Presidente 
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do Município realiza-se em simultâneo com a eleição da Assembleia Municipal (artigo 

84.º). 

1. Competência do Presidente do Município 

1. Compete ao Presidente do Município no âmbito da organização dos serviços 
municipais e gestão corrente seguindo o artigo 87.º da Lei, as seguintes: 
 
a) Executar e vela pelo cumprimento das deliberações da Assembleia 

Municipal; 

b) Deliberar sobre a locação e aquisição de bens móveis e serviços, nos 

termos da lei; 

c) Alienar os bens móveis que se tornem dispensáveis, nos termos da lei; 

d) Adquirir ou onerar bens imóveis, nos termos estabelecidos pela 

Assembleia Municipal; 

e) Aceitar dotações, legados e heranças e benefício de inventário; 

f) Promover todas as ações necessárias à administração corrente do 

património municipal e à sua conservação; 

g) Proceder aos registos prediais do património imobiliário do município, ou 

outros; 

h) Autorizar as despesas realizadas orçamentais até ao limite estipulado por 

lei; 

i) Autorizar o pagamento das despesas realizadas, nas condições legais; 

j) Nomear e exonerar os representantes do município nos órgãos de 

entidades em que o mesmo detenha alguma participação; 

k) Apoiar ou comparticipar ao apoio à ação social escolar e às atividades 

complementares no âmbito de projetos educativos, nos termos da lei; 

l) Organizar e gerir os transportes escolares; 

m) Aprovar os documentos que instruem os projetos, programas de concurso, 

cadernos de encargos e a adjudicação relativamente a obras e aquisição 

de bens e serviços; 

n) Dar cumprimento, no que lhe diz respeito, ao estatuto de direito de 

oposição; 

o) Deliberar sobre a administração de águas públicas sob sua jurisdição; 

p) Promover a publicação de documentos, anuais ou boletins que interessem 

a história do município; 
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q) Deliberar sobre o estabelecimento de veículos nas ruas e demais lugares 

públicos; 

r) Estabelecer a denominação das ruas e praças das povoações e 

estabelecer as regras de numeração dos edifícios: 

s) Decidir sobre a deambulação e extinção de animais nocivos; 

t) Declarar prescritos a favor do município, nos termos e prazos fixados na 

lei geral e após publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou outras 

obras, assim como sepulturas perpetuas instaladas nos cemitérios 

propriedade municipal, quando não sejam conhecidos os seus 

proprietários ou relativamente se mostre que, após notificação, se mantém 

desinteresse na sua conservação e manutenção, de forma inequívoca e 

duradora; 

u) Remeter a Camara de Contas do Tribunal Superior Administrativo, Fiscal 

e de Contas, nos termos da lei, as contas do município; 

v) Representar o município em juízo e fora dele, instaurar pleitos e defender-

se neles, podendo confessar, desistir ou transigir se não houver ofensa aos 

direitos de terceiros; 

w) Assinar ou visar correspondência dos serviços municipais com destino a 

quaisquer entidades ou organismos públicos; 

x) Responder, no prazo de quinze dias, aos pedidos de informação 

apresentados pelos deputados municipais, veiculados pela Mesa da 

Assembleia Municipal; 

y) Decidir todos os assuntos relacionados com a gestão e direção dos 

recursos humanos afetos aos serviços municipais; 

z)  Modificar ou revogar os atos praticados por funcionários ou agentes 

afetos aos serviços da câmara; 

aa)  Promover a execução, por ad ministração direta ou empreitada, de obras, 

proceder a aquisição de bens e serviços, nos termos da lei, e outorgar os 

contratos necessários à realização daquelas obras e ao regular 

funcionamento dos serviços; 

bb) Determinar a instrução dos processos de contraordenação e aplicar as 

coimas, nos termos da lei ou dos regulamentos municipais; 
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cc) Remeter aos órgãos deliberativos cópias dos relatórios definitivos 

resultantes de ações tutelares ou de auditorias sobre a atividade do órgão 

executivo e dos serviços, no prazo máximo de dez dias após o recebimento 

dos mesmos; 

dd) Conceder terrenos, nos cemitérios propriedade do município, para jazigos, 

mausoléus e sepulturas perpetuas. 

 

2. Compete ao Presidente do Município no âmbito de planeamento e do 
desenvolvimento: 
 

a) Elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal os planos 

necessários à realização das atribuições municipais; 

b) Participar, com outras entidades, no planeamento que diretamente se 

relacione com as atribuições e competências municipais, emitindo parecer 

para submissão a deliberação da Assembleia Municipal; 

c) Elaborar e submeter a aprovação da Assembleia Municipal o Plano de 

Desenvolvimento Municipal, o plano de Atividade e a proposta de Orçamento 

e as respetivas revisões; 

d) Executar o Plano de Desenvolvimento Municipal, o Plano de Atividades e a 

proposta de Orçamento aprovados, bem como aprovar as suas alterações; 

e) Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como inventário de 

todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, e 

ainda os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação e 

votação do órgão deliberativo; 

f)  Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes e 

circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos 

físicos integrados no património municipal ou colocados, por lei, sob a 

administração municipal; 

g) Participar em órgãos de gestão de entidades de administração central, nos 

casos, nos termos e para os efeitos estabelecidos por lei; 

h) Colabora no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em 

parceria com outras entidades da administração central; 

i)  Criar ou participar em associações de desenvolvimento do meio rural; 
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j)  Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades artesanais, de 

manifestações etnográficas e a realização de eventos relacionados com a 

atividade económica de interesse municipal; 

k) Assegura, em parceria ou não com outras entidades públicas ou privadas, 

nos termos da lei, o levantamento, classificação, administração, manutenção, 

recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e 

urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de interesse 

municipal. 

 

3. Compete ao Presidente do Município no âmbito conclusivo: 

a) Emitir parecer, nos casos e nos termos previstos na lei, sobre projetos de 

obras não sujeitas a licenciamento municipal; 

b) Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central, nos 

casos estabelecidos por lei. 

 

4. Compete ao Presidente do Município no âmbito do apoio a atividades de 
interesse municipal: 

 
a) Delibera sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente 

existentes, nomeadamente com vista à prossecução de obras ou eventos 

de interesse municipal, bem como à informação e defesa dos direitos dos 

cidadãos; 

b) Apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de 

interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva ou outra; 

c) Participar na prestação de serviços a estratos sociais desfavorecidos ou 

dependentes, em parceria com as entidades competentes da administração 

central, e prestar apoios aos referidos estratos sociais, pelos meios 

adequados e nas condições constantes de regulamento municipal; 

d) Deliberar em matéria de ação social escolar, designadamente no que 

respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos a 

estudantes:  

e) Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do 

Estado, nos termos definidos por lei; 
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1. Deliberar sobre a participação do município em projetos e ações de 

cooperação descentralizada, designadamente no âmbito de Associação de 

Nações do Sudoeste Asiático e da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa. 

 

5. Compete ao Presidente do Município, em matéria de licenciamento e 
fiscalização: 
 
a) Conceder licenças nos casos e nos termos estabelecidos por lei, 

designadamente para construção, reedificação, utilização, 

conservação ou demolição de edifícios, assim como para 

estabelecimentos insalubres incómodos, perigosos ou tóxicos; 

b) Realizar vistorias e executar, de forma exclusiva ou participada, a 

atividade fiscalizadora atribuída por lei, nos termos por esta definida; 

c) Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a 

beneficiação de construções que ameacem ruína ou constituam perigo 

para a saúde ou segurança das pessoas; 

d) Emitir licenças, matrículas, livretes e transferências de prioridade e  

e) e respetivos averbamentos e proceder a exames, registos e fixação de 

contingentes relativamente a veículos, nos casos legalmente previstos. 

 

6. Compete ao Presidente do Município, no que respeita às suas relações com 
outros órgãos: 

 
a) Apresentar à Assembleia Municipal propostas e pedidos de 

autorização, designadamente em relação às matérias constantes dos 

n.os2 a 4 do artigo 78.º; 

b) Deliberar sobre formas de apoio aos Sucos; 

c) Propor à Assembleia Municipal a concretização de delegação de parte 

das competências do Presidente do Município nos Conselhos de Suco 

que nisso tenham interesse, de acordo com o disposto na presente lei.  
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6. Secretário do Município  

O Presidente do Município nas funções pode nomear ainda até três Secretários 

Municipais, para o Coadjuvarem os trabalhos municipais. Os Secretários Municipais 

são escolhidos pelo Presidente do Município de entre pessoal da sua confiança política 

e pessoal, no seio de altos funcionários da Administração Pública ou de entre cidadãos 

de reconhecida experiência profissional e mérito. A nomeação dos Secretários 

Municipais deve ser antecedida de audição prévia da Assembleia Municipal. Os 

Secretários Municipais dirigem áreas de governação municipal de acordo com os 

Pelouros que lhes forem atribuídos pelo Presidente do Município (artigo 88.º). 
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Anexo 5 - O Veto do Presidente da República 
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Anexo 6 - Categorias de “Políticas Adotadas” 
 

Categoria: As Políticas Adotadas 

Definição: HP1- É provável que o Estado decide políticas consoante à Constituição da 
República no que diz respeito a Divisão Administrativa e do Poder Local para Timor-
Leste? 
Temas Exemplos de verbalizações 

A
s
 P

o
lí

ti
c
a
s
 A

d
o
ta

d
a
s
 

 
E1 
 

Existem Leis sobre a PDA que era a Lei n.º 11/2009 com a 1.ª Alteração 
por Lei n.º 4/2016 e continuando a reconhecer a existência das 13 divisões 
administrativas dos governos anteriores rumo ao processo do Poder Local 
em Timor-Leste. 

E2 
 

Existem Legislações em seu processo sobre esta política que era a Lei n.º 
11/2009 e alterado por Lei n.º 4/2016. 

 
E3 
 
 

Existem iniciativas políticas e adianta que foi uma adaptação de modelo 
híbrida entre os Poderes formais como tradicionais segundo a tradição e 
evolução do Poder político neste território, mas não existem a 
sustentabilidade por vários interesses partidários. 

E4 Sobre esta pergunta foi um mandato Constitucional da RDTL. 

 
E5 
 

Só existe a Lei da Divisão Administrativa e de RAEOA. Não existem mais 
outras Leis, a não ser os Decretos-leis para o processo das designações 
de autoridades pelo Governo Central e outros. 

E6 Existem a Lei dita com a denominação de distritos por municípios. 

E7 Reconhece que havia esforços do Governo Constitucional desde 2003. 

 
E8 

Reconhece a existência dessas Leis, mas ligados com muitos obstáculos 
sobre a sua implementação. 

E9 
 

É importante de interesse nacional e que está consagrada na Constituição 
da República e deve ser implementada. 

 
E10 

Existem Leis sobre a Divisão Administrativa e da Criação de RAEOA e, 
consecutivas implementações, mas carecem às Leis do Poder Local e suas 
Eleições. 

E11 Desde o IV e V GC da 2.ª Legislatura o Estado produz várias Leis sobre a 
Política de Descentralização Administrativa e Poder Local. 

E12 
 

Reconhece que existe a Lei n.º 11/2009 e com a 1.ª Alteração por Lei n.º 
4/2016 sobre a Divisão Administrativa do Território. 

 
E13 
 

(E13) – O bispo reconhece que havia estudos do Governo de Timor-Leste 
com as autarquias de Portugal, mas esse desejo ainda está acima do papel 
e falta das definições claras ligadas aos fatores como RH etc. 

E14 
 

Este (E14) era Ex- PM do VI GC, reconhece que existe o processo de PDA, 
mas confessou a falta de clarezas da sua implementação. 

 
E15 
 

Este Autoridade Municipal reconhece que existe a Lei sobre o assunto e a 
sua consequente implementação através do DL n.º 3/2016 sobre a 
Desconcentração de Poderes aos Municípios. 

 
E16 
 

Respondeu que em conformidade com a demanda Constitucional, e para 
tal, o Governo cria o DL n.º 3/2016, como fase da implementação de PDA 
através de Desconcentração de Poderes pelo Governo Central. 

 
E17 
 

Desde 2012 e 2013 realizaram-se as campanhas/consultas a nível nacional 
liderado pelo PM Xanana Gusmão sobre PDA e resultou a criação do DL 
n.º 2/2016 na criação dos Órgãos Municipais rumo a Descentralização do 
Poder Local futuramente. 
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E18 De fato existe essa Política com o impacto de aprovação do DL n.3/2016 
para a Desconcentração Administrativa como o seu processo. 

 
E19 
 
 

Com base nos preceitos constitucionalmente estabelecidos, o Estado 
aprovou a Lei n.º11/2009 sobre a Divisão Administrativa e sua 
consequente implementação através do DL n.º 3/2016 sobre o Estatuto 
dos Municípios e designou 4 municípios como Presidente de Autoridade 
Municipal. 

 
E20 
 

O ex-governante e atual legislador reconhece a existência da Lei n.º 
11/2009, sobre a Divisão Administrativa do Território que denominou os 
anteriores Distritos por Municípios e só faltam as Leis sobre o Poder Local 
e sua Eleição. 

 
E21 
 

O Padre e academista, reconhece esta política e considera que foi uma 
demanda Constitucional e dizia que era uma imperativa categorial e com a 
celebração de 20 anos do referendo esta política estava sendo numa 
situação de morosidade e que deveria em conta ter sido realizada. 

 

Fonte: Resultado da entrevista do autor, junho-agosto, 2019 
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Anexo 7 - Categorias “Obstáculos ou barreiras à 
implementação” 

 
 

Categoria: “Obstáculos ou barreiras à implementação” 
 

Definição: Resposta à Pergunta n.º 7 sobre as barreiras que considera mais importante 
para essa implementação que estejam mais com dificuldades. 
 
Temas Exemplos de verbalizações 

A
s
 p

ri
n
c
ip

a
is

 b
a
rr

e
ir

a
s
 à

 i
m

p
le

m
e
n
ta

ç
ã
o
 d

e
s
s
a
 P

o
lí

ti
c
a
 

 
 
 
E1 

No que se diz respeito às dificuldades ou às barreiras acerca deste processo político 
nacional, o entrevistado reconhece que de fato não podendo desviar dos 
obstáculos políticos devidamente pela falta de vontade política dos políticos. 
Expressou ainda que de fato houve duas legislações importantes, isto é, a Lei do 
Poder Local e a Lei sobre as Eleições Municipais aprovados pelo PN, foram todas 
vetadas pelo Presidente da República por razões políticas com a sua mensagem 
fundamentada devolvidas aos legisladores na sede do Parlamento Nacional. 
Finalmente reconhece que as questões de vontade e a sustentabilidade política 
estejam mais em dificuldades neste processo. 

 
 
 
 
 
E2 

Em resposta à pergunta n.º 7 sobre as barreiras ou obstáculos mais enfrentados, o 
Ministro acrescenta os seguintes pontos de situações em face, aos quais: 

1. As políticas dos políticos, salvo erro, eram os comportamentos dos próprios 
políticos em relação a continuidade, ou seja, a sustentabilidade de coesão da 
Política da Descentralização Administrativa e Poder Local; 

2. Obstáculos técnicos, e que se refere às Leis. Expressando que existe o QED1 
e QED2 (Quadro Estratégica da Descentralização). Sobre o QED1, o 
governante confessa que as duas Leis fundamentais como a Lei do Poder 
Local e a Lei das Eleições Municipais, em consequência do veto do PR, estas 
legislações careçam a sua reapreciação e reaprovação pelo PN no ano fiscal 
de 2020. E, espera-se que se tudo correr bem, poder-se-á realizar as suas 
primeiras eleições municipais logo no ano fiscal de 2021; 

3. Sobre o QED2, o Ministro acrescenta que já de uma fase de adoção das Leis 
subsidiárias para a implementação do Poder Local; 

4. Quanto a questão dos Recursos Humanos, quer a sua quantidade quer a sua 
qualidade, o entrevistado no seu ponto de vista de que o governo tem de dar 
muita atenção em investir intensivamente devidamente por carências desta 
situação. Também expressou ainda a falta das infraestruturas 
nomeadamente os edifícios e bens públicos municipais. 

 
 
 
 
E3 

Em resposta à pergunta n.º 7 sobre quais são as barreiras que estejam mais em 
dificuldades, este academista afirmou os seguintes fatos: 

a) Os políticos ou governantes enfrentaram obstáculos conceituais ao assunto; 
b) Muitas barreiras políticas nomeadamente no que se reporta sobre o interesse 

nacional entre os partidos do governo e oposição; 
c) Diversidades e dispersões ideárias e falta de uma coesão visionária sobre o 

assunto em causa; 
d) Reconheceu de fato uma vivência de um “impasse político” causados pelos 

titulares dos órgãos de soberania nacional isto, o Parlamento Nacional, o 
Governo com o Presidente da República, ignorando a coabitação de poderes 
no quadro do sistema de semipresidencialista por rivalidades de diferentes 
partidos políticos entre o Presidente da República e o Governo. 

 
 

Quais obstáculos ou barreiras que estejam com mais em dificuldades neste 
processo político, o entrevistado afirma as seguintes: 
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E4 

1) Falta de investimento nas capacidades do Ministério de tutela (MAE), para 
recrutar mais especialistas e adotar os quadros legais para superar a situação; 

2) Falta de rigor em preparar as condições nos municípios; 
3) Falta de identificação das potencialidades locais quer humanos quer recursos 

naturais, para a transformação e garantir a sustentabilidade para a futura 
governação local. 

 
 
 
 
 
 
 
E5 

No que se perguntava sobre quais obstáculos que estejam com mais dificuldades 
no processo de PDA, o entrevistado afirmou os seguintes problemas: 
1) Falta e menos dos recursos humanos qualificados para preencher as 

Assembleias Municipais; 
2) Por enquanto as Autoridades Municipais só tenham poderes de supervisão 

administrativa do Governo Central nos seus Municípios; 
3) Faltando muito a dar ênfase nos três principais componentes para uma 

Descentralização de Poder aos Locais, aos quais: 
1. Componentes financeiras; 
2. Componentes Políticos;   
3. Componentes Administrativos. 

4) Neste momento em Timor-Leste, a bem dizer que a PDA e Poder Local, não 
existem e que tudo estão sendo concentrados dos Ministérios de 
Administração no Governo Central; 

5) O Administrador do Município é meramente um funcionário público 
designado e os Recursos Humanos e sua Gestão são muito baixos; 

6) O Ministério de tutela desta política que é o MAE tem de entender bem o 
assunto com a consideração aos méritos versos nomeações políticos; 

7) Na sua opinião acerca destas detalhadas precárias condições, o ex-deputado 
considera que como um Estado novo, Timor-Leste de fato enfrentava muitas 
dificuldades. 

 
 
 
 
 
E6 

Sobre a pergunta n.º 7 a respeito das barreiras ou obstáculos mais enfrentados 
sobre o processo em causa, o entrevistado afirmou que o governo de fato 
enfrentaria a insustentabilidade financeira para uma implementação efetiva de um 
governo local, e considerando que única fonte de maior rendimento para o OGE é 
o Fundo Petrolífero estabelecido em 2005. Isto segundo o entrevistado, vai ser um 
enorme encargo para os governos locais, tanto para os órgãos legislativos como 
também aos da executiva e, esta foi uma preocupação pertinente aquando se fala 
sobre uma governação sem próprias receitas orçamentais e que antecipadamente 
prevê que vai ser uma implicação financeira muita alta. 
Sugere o entrevistado que os Legisladores nas suas abordagens legislativas, tem 
de dar mais atenção em articular e contextualizar as necessidades reais do país. 
Adianta que para uma política legislativa tem de considerar as seguintes situações 
como princípios fundamentais da política de Administração Pública:  

1) Contextual 
2) Realístico 
3) Eficiência 
4) Eficácia 

 
 
 
E7 

Na sua visão o entrevistado acrescentou que quanto a esta deficiência, aos agentes 
da Administração Pública timorense estando entre um sistema tendentes ao Top-

Down versos Bottom-Up em termos da gestão pública, e esta situação venha 
dificultar uma implementação e tornar-se-ia ineficiente e ineficácia no que se trata 
das características da burocracia estatal. 
O entrevistado sugere que, o Governo deveria prestar mais atenção em capacitar 
ou formar os recursos humanos no intuito de mais tarde, estes poderiam assumir 
as suas responsabilidades quanto ao estabelecimento da Descentralização 
Administrativa e do Poder Local de Timor-Leste. 

 
E8 

Em relação à pergunta n.º 7 sobre as dificuldades que estejam mais enfrentados 

neste processo o entrevistado é de parecer que de fato não existe a dicotomia 



295 
 

entre a Política e Administração e assim o país está a enfrentar uma Gestão Pública 

muito fraco. 

 
 
 
 
 
 
E9 
 

Pergunta n.º 7, sobre quais obstáculos que estejam com mais dificuldades sobre 
este processo político, o reitor reconhece as seguintes carências tais como: 
1) Falta de Recursos Humanos qualificados; 
2) Ainda enfrentar a fragilidade política do Estado recém; 
3) Instabilidade da Governação e suas Políticas sem continuidade; 
4) O líder legendário da Resistência timorense, Xanana Gusmão dirige a 

organização ou o bloco de países do chamado “G-7+” para ultrapassarem as 
suas fragilidades, mas de fato pelo contrário Timor-Leste ainda está também 
em situação desta fragilidade; 

5) Falta de vontade e atenção política sobre este assunto de interesse nacional 
porque já 17 anos da independência muitos despesas de biliões de dólares, 
mas a situação da política da Descentralização está a marcar o passo; 

6) Nota-se que os interesses de grupos partidários estando sendo 
predominantemente acima dos interesses nacionais nomeadamente o 
desenvolvimento nacional. 

E10 Como Assessor Jurídico não quer dar respostas às questões de natureza 
política. 

 
 
E11 

Em resposta à pergunta n.º 7, sobre quais dificuldades que estejam mais em frente, 
o deputado garante que de facto pelas deficiências que o Estado enfrenta por 
exemplo: 
 Tem de capacitar os Recursos Humanos; 
 Tem de haver uma boa política bem definida; 
 Tem de haver os recursos financeiros, 
 Tem de haver as infraestruturas adequadas. 

 
E12 
 

Quanto a pergunta sobre quais obstáculos que estejam mais em dificuldades, o 
entrevistado salientou que existem de facto as divergências devidamente das 
concertações dos comportamentos da política nacional pelos próprios líderes 
políticos acerca deste processo. A falta de condições para o enquadramento dos 
tecnocráticos na política da governação e da administração. Não existe a separação 
ou a dicotomia entre a Política e Administração. 

 
 
 
E13 

Sobre quais obstáculos que estejam mais em dificuldades para este processo 
político? O Bispo afirmou-se em pacotes num gerúndio das seguintes respostas 
que para o nível continental do território como também a RAEOA, os seguintes 
obstáculos: 

1)  Dificuldades em comunicações terrestres entre Timor-Leste para o enclave 
tem de passar pelo território da indonésia e afetando os custos de vistos de 
passagens para as emigrações e fronteiras indonésios ida e volta; 

2) As condições das estradas dos indonésios são melhores comparando com o 
de Timor-Leste; 

3) O avião que vai a RAEOA questionando-se sempre de quantos números de 
passageiros; 

4) Só existe um barco médio de transporte via marítima com a duração de 10 a 
12 horas de viagem e, para além de dois barcos pequenos com alta 
velocidade de viagem de 3 horas de tempo, mas só 2 vezes por semana com 
passageiros limitados e bagagens também limitadas; 

5) Não existem indústrias no território, e todas as materiais primas de 
construções e também das necessidades básicas todos importados pela 
indonésia e outros países, e dar entender de Timor-Leste só ficou em 
orgulhos por terem dólares americanos beneficiados pelo Fundo Petrolífero, 
mas todas vão parar nas mãos dos indonésios e outros estrangeiros; 

6) As infraestruturas agrícolas não ajudam o desenvolvimento da economia 
nacional onde as populações maioritariamente são pobres agricultores e que 
estão desanimados por esta situação; 
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7) Falta dos Recursos Humanos com os quadros menos preparados e 
qualificados para o atendimento dos serviços públicos e aumentando a 
burocratização na Administração do Estado, contornando o princípio de 
eficiência e da eficácia dos serviços prestados; 

8) A falta de Recursos Financeiros, passando por denominações sobre 
denominações, mas só nas mudanças dos nomes e nada se faz sentido. 

9) A falta dos rendimentos locais próprios e a inexistência dos meios para as 
cobranças dos impostos locais; 

10) A falta de confiança por parte do Governo Central aos Municípios, viu-se que 
todas as Autoridades Municipais no momento só foram todas designadas ou 
nomeadas como representante do Governo Central e não da população 
municipal. A nível de discurso, sim, mas na prática não;  

11) As autoridades municipais não tenham competências em decidir os projetos, 
mas ao contrário estão sendo centralizados no Governo Central dentro da 
decisão/aprovação e da supervisão e fiscalização de ADN (Agência de 
Desenvolvimento Nacional) centralizado no capital do país em Díli; 

12) O ex-PM Xanana Gusmão no IV GC divulgou o PEDN de 2011-2030, mas o 
Bispo é de parecer que não sabia exatamente até em que ponto sobre a 
implementação deste plano; 

13) Uma das fraquezas alias a fragilidade de que o país viveu sempre com 
Governos de coligações com as divergências de interesses partidárias muito 
intensivo; 

14) Não tem a continuidade e falta de unidade de visão nacional sobre o país, e 
que os sucessivos governos não têm tido a maioria parlamentar para 
governar com eficaz; 

15) Cada Legislatura faça como querer e não tem seguimento da implementação 
das políticas dos governos anteriores, e, deitaram de fora o dinheiro do povo; 

16) Por agora, Timor-Leste ainda tem dinheiro através do Fundo Petrolífero (FP). 
Mas quando um dia esse dinheiro acabar e poderemos matar uns aos outros; 

17) Muito interferência política na vida de Administração Pública e existe uma 
terceira força política na máquina do Estado, onde os assessores há mais 
neste jovem país e os dados de 2019 mostra acerca de 1.114 assessores em 
todos os ministérios e das suas direções gerais e nacionais; 

18) Uma grande parte dos membros do governo não dominaram as matérias, - 
porque todos os documentos oficiais foram feitos em português. E isto, tudo 
foram produzidos pelos assessores, e implicaria a estes membros do governo 
a depender fortemente a esses assessores. Os assessores segundo o Bispo, 
exportam as assimetrias dos seus países e influenciaram os governantes do 
Estado para seguirem isto ou aquilo, mas de fato não correspondem com as 
realidades de Timor-Leste. Os governantes não sabiam e nem querem saber, 
salienta o Bispo; 

19) Outro assunto a que se observa o Bispo é a questão linguística e que é mais 
fundamental na governação e, devidamente das deficiências dos 
governantes por não estarem bem assim preparados, estão tudo se depende 
totalmente nas sugestões e assessorias dos tais assessores. Ao falar sobre 
assessorias, em Timor-Leste existem duas categorias de assessorias que são 
os internacionais e também nacionais. Este último, tal caso aconteça o 
mesmo como os dos membros do governo que não dominaram bem o 
português; 

20) Influências dos líderes tradicionais versos a democracia moderna 
atualmente. Neste senso, a nossa mentalidade (segundo o Bispo) não está 
ainda assim bem-adaptada à democracia moderna. Os antigos reinos “os 

Liurais”37 ainda tenham bastante influência na sociedade timorense. Para 

                                                           
 
37 Reis tradicionais localmente existentes antes da civilização. 
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isso, tem de haver uma mudança de mentalidades, mudanças das estruturas 
sociais, que estes fatores contribuem um bocado para o atraso do processo;  

21) As mentalidades não se mudam com os Decretos, mas através das 
Conquistas (afirma o Bispo); 

22) Outra questão a que se enfrenta eram os veteranos. Esses veteranos 
reclamaram excessivamente os projetos do Estado e que beneficiam 
bastantemente a fatia do bolo orçamental do Estado. E estes, depois de 
ganharam os projetos aprovados pelo Governo e com a falta de habilidades 
técnicas para implementação, fizeram outros subcontratos para os 
empresários estrangeiros maiorias vindas da indonésia por razões 
geográficas que são mais próximas, e lhes ficariam apenas geralmente com 
10% e mais. Ora o projeto tem resultado ou não, eles nem se querem saber 
de nada porque são veteranos (afirma o Bispo). Finalmente o dinheiro do 
povo foram todos para os bolsos dos estrangeiros e estragaram a economia 
do país, e, de fato a falta do governo de controlar com seriedade estas 
situações (expressou o Bispo). Com estas brincadeiras todas, dizia o Bispo 
que encontrou com o atual PM Taur Matan Ruak (ex-PR e ex Chefe de Estado 
Major das Forças Armadas e Veterano da libertação nacional), confessou ao 
Bispo que desde a independência o Estado da RDTL gastou acerca de 18 
biliões de dólares americanos sem contando com outros compromissos 
bilaterais e simultaneamente com outra fonte do Ministério das Finanças 
afirmou que a taxa da Pobreza em Timor-Leste era de 64% e reduziu para 
42% no ano fiscal de 2019. 

 
 
 
 
E14 
 

No que que se pergunta sobre quais são os obstáculos mais enfrentados neste 
processo, o ex-governante acrescenta as seguintes: 

a) A falta dos Recursos Humanos e Financeiras; 
b) A falta de vontade política; 
c) Poderes políticos tendenciosamente centralizados; 
d) Não existe a dicotomia politica-administração e implicando ao bom 

funcionamento de serviços públicos; 
e) Não há consenso político no seio dos deputados que tenham assentos no PN; 
f) Falta de continuidade política das políticas adotadas anteriormente; 
g) Falta de Legitimidade político após eleição legislativa. 

 
 
 
 
E15 

Quando se perguntava sobre em que estado ou fase da implementação dessas 

políticas, o Presidente dessa Autoridade Municipal respondeu em 

simultaneamente adiantando com os obstáculos enfrentados desde este processo 

iniciou, aos quais acrescenta: 

1) Falta de vontade política dos líderes políticos em poder; 

2) Todos os recursos concentrados só no capital; 

3) Falta de uma meta nacional; 

4) Falta das leis sobre as cobranças dos impostos ou leis tributárias municipais: 

5) Tem bastante influência dos líderes sociais como também dos líderes 

religiosos e veteranos; 

6) Duas legislações importantes para o Poder Local e Eleições Municipais foram 

todas vetadas pelo Presidente da República; 

7) Falta de continuidade da implementação das políticas adotadas pelos 

governos anteriores por razões de divergências políticas; 

8) Não há consenso político dos políticos em poder e enfraquecendo a coesão 

da política da unidade nacional. 

 
 
 
 
E16 

Resposta à pergunta n.º 7, sobre quais obstáculos que considera mais em 
dificuldades no processo. O entrevistado logo espontaneamente afirma que o mais 
dificulta o processo, é a divergência política entre os líderes políticos. Mas pelo 
contrário lhe demostrou o seu otimismo que o tempo irá determinar para a cessar 
dessas divergências. 
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Também umas das barreiras deste processo era da política económica que não 
deve separar com o processo político entre um com o outro. Com as divergências 
políticas nacionais, implicando muito na vida económica da população e do país 
nacionalmente. Apesar disto a estabilidade e a maturidade política dos cidadãos 
são cada vez mais maduros ganhando as ricas experiências dos sofrimentos ao 
longo dos anos da ocupação e da guerra e que lhes estão fartos com os 
comportamentos desses políticos e nada lidar com estas divergências em prol. 

 

 
 
 
 
 
E17 
 

 
Quando se perguntava sobre quais obstáculos que estejam com mais em 
dificuldades acerca deste processo, o entrevistado espontaneamente logo afirmou 
que a questão política nomeadamente a falta de vontade política dos líderes, era 
um dos fatores que mais dificultam o processo no seu todo. E deu um exemplo 
concreto que desde 2017 até a data, Timor-Leste viveu com o “empasse político” 
ou seja a incerteza política insustentável, resultantes dos comportamentos e 
rivalidades intensivas entre os líderes políticos nacionais.  
Por outro lado, salienta ainda a falta dos Recursos Humanos e Financeiras, e a falta 
das leis importantes para o estabelecimento efetivo da municipalização e poder 
local, e também com o não preenchimento das estruturas municipais segundo a 
política da desconcentração. Relata-se que este município tenha acerca de 353 
funcionários permanentes destacados pelo governo central, mas é de parecer que 
tem de ser capacitar mais para puderem desempenhar melhor os seus serviços aos 
cidadãos. Para as receitas municipais precisando das legislações próprias como a 
lei tributaria e, este município tenha os seus recursos naturais e facilidades aptos 
para ser um futuro município ideal, mas que ainda faltando das próprias 
legislações. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
E18 

 
Quando se perguntava sobre as dificuldades e qual é o que estejam mais na 
frente doutras, o entrevistado afirmou com os seguintes: (1). A questão política 
que esteja mais na frente de todas as dificuldades e citou como exemplo, a existência 
de fato de partidarização na vida da Administração Pública; (2). Não há 
continuidade da implementação das políticas adotadas; (3). Centralização 
excessivos no Governo Central para além das outras questões por menores em 
relação das incompetências e de menos profissionalismo; (4). A falta de confiança 
do Governo Central para os Municípios; (5). Tendências de orientação de Top-

Down versos Bottom-Up por Grass Roots; (6). As estruturas Municipais todas não 
foram bem preenchidas pelo governo; (7). Até a presente data por devidamente das 
divergências políticas e as razões acima mencionadas, durante 17 anos depois da 
independência não mostrou ainda mudanças significativas acerca deste processo; 
(8). Todas foram assim tão congeladas devidamente por interferências políticos 
partidários na Administração Pública; 
(9). Falta de rigor e rigidez no seio dos desempenhos de funcionalismo público; 
(10). Não existem o “espirito de corpos” por parte de funcionalismo público; 

(11). Falta da educação cívica e da mentalidade dos funcionários públicos; 
(12). De facto, existe a Vontade Política dos Líderes ao assunto em processo, mas 
as barreiras realmente são as divergências e disparidades dentre eles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
E19 

 
Em resposta à pergunta n.º 7 sobre quais obstáculos que estejam com mais 
dificuldades no processo, a resposta dada é a questão de sustentabilidade e 
coesão política nacional que não existe verdadeiramente neste novo Estado e 
deu-lhe os seguintes detalhes exemplos:  
(1). No período do VI GC concedeu orçamentos para o processo da 
Descentralização; (2). No VII GC, alterou as políticas aprovadas no governo 
anterior por diferentes partidos em poder;(3). No VIII GC é um Governo de 
Coligação e estando acauteladamente dependendo aos comportamentos das 
personalidades do poder; (4). A vontade Política sendo um dos obstáculos que 
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estejam mais em dificuldades neste processo, citamos o exemplo da realidade de o 
País atualmente enfrenta o “Impasse Político” durante dois anos que surgiu 
devidamente por divergências de interesses dos políticos partidários e fez declinar 
a vontade dos cidadãos. Como consequência dessa situação, afetando muito com a 
vida social político económico de todo o território. Um dos exemplos concretos e 
análises, eram as últimas ondas de notícias de situações lamentáveis como “deitar 

bebes recém-nascidas pelas raparigas secretamente em vários recintos na cidade 

de Díli”, e o entrevistado na sua ótica tem a ver com o impacto social económico 
causados pelo impasse político numa realidade rígida das rivalidades e viragens do 
consenso e concertação dos líderes partidários políticos que estão em posse no 
poder. 

 
 
 
E20 

 

Quando se perguntava sobre quais obstáculos que estejam em mais dificuldades 

sobre este processo político, este ex-governante e o atual presidente da bancada 

parlamentar do Partido Democrático afirmou que, a falta de corregem da 

implementação e sustentabilidade das políticas governativas. E isto tem a ver com 

a questão de interesses partidários a mais do que o interesse nacional. 

 
 
 
E21 
 

Em resposta à pergunta n.º 7, sobre qual obstáculo que esteja com mais em 
dificuldades no processo todo, o entrevistado respondeu as seguintes:  
(1). A Vontade Política está em gravíssima condição; (2). Não realístico e seriedade 
de racionalizar os recursos financeiros com as estruturas previstas comparando com 
a dimensão geográfica do território; (3). Outras influências informais dos líderes 
veteranos informalmente; (4). Os comportamentos dos líderes políticos nacionais 
eram e são os maiores casos que o Estado enfrenta neste momento; (5). A Gestão 
Pública foi num ponto de situação gravíssima. 

Fonte: Resultado da entrevista do autor, junho-agosto, 2019 
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Anexo 8 - Categorias “Políticas sobre o enclave de Oecússi-
Ambeno” 

 
 

Categoria: As Políticas Adotadas sobre a Criação de RAEOA 

Definição: HP1- (P5) - Sobre Tratamento Administrativo e Económico Especial para a 
Região de Enclave de Oecússi-Ambeno. 
 
Temas Exemplos de verbalizações 
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E1 
 
 
 

A quinta pergunta sobre a Região Administrativa Especial de Oecússi-
Ambeno, o interveniente reconheceu a existência da Lei n.º 3/2014 sobre 
um tratamento administrativa especial segundo a CRDTL, mas é de 
parecer que esta Região não era mais do que uma parte integrante do 
Estado Unitário da RDTL e, expressa ainda que com a política do VIII GC 
alterou esta legislação e sua republicação através da Lei n.º 3/2019 sobre 
as matérias dicotómicas entre as competências do Presidente da 
República e do Governo em termos de nomeação desta Autoridade 
Regional. 

 
 
E2 
 

Resposta à pergunta n.º 5.º sobre o Enclave de Oecússi-Ambeno, o 
entrevistado reconheceu que de fato existe a Lei n.º 3/2014 que 
estabeleceu as duas entidades em simultânea, isto é, (1) a RAEOA e (2) a 
ZEESM. E este governante fez referenciar-se a uma ilha da República da 
Indonésia chamada Batam (Pulau Batam significado de Ilhéu Batam) que 
tenha a sua similaridade com as autoridades designadas pelo Governo 
Central de Jakarta e não é um distrito/município. 

 
 
 
E3 
 
 

Enquanto a resposta dada sobre a pergunta em relação do enclave de 
Oecússi-Ambeno em conformidade com o n.º 3 do artigo 5.º em 
consonância ao n.º 2 do artigo 71.º da CRDTL sobre um tratamento 
administrativo de economia especial para aquela região, o Reitor (falecido), 
afirma que este enclave é uma parte integral do território nacional da RDTL, 
e por isso também está sujeito à Politica da Descentralização 
Administrativa e do Poder Local em pé de igualdade com outros municípios 
do território de Timor-Leste e frisou que tem os mesmos direitos legais e 
também políticos quanto aos direitos de sufrágio universal de eleger os 
seus órgãos representativos municipais ou locais. 

 
 
 
 
 
 
 
E4 

A 5ª pergunta sobre a política ao enclave de Oecússi-Ambeno que segundo a 
constituição, goza de um tratamento administrativo especial. O Presidente da 
Autoridade deste Município afirmou a sua posição de não aceitar a política para 
a criação do chamado RAEOA. E argumenta as seguintes razões: 
1) Não aceitou a existência da Lei n.º 3/2014, sobre a Criação da RAEOA, 

porque a República Democrática de Timor-Leste, é um Estado unitária e 
não em regiões nem federais. Por isso esta autoridade é de parecer que o 
estado deveria em consideração rever esta política.  

2) Foi uma maior discriminação entre a RAEOA e os 12 municípios no 
continente em termos de alocação do OGE com um montante acerca de 7  
Milhões de dólares só para a administração ainda não contando com as 
outras rúbricas. Foi uma desproporcionalidade enorme entre este enclave 
com os outros 12 municípios no continente que usufruem apenas de 16 
milhões de dólares em 2018. Adianta ainda que Oecússi-Ambeno não é 
uma cidade urbana e também não é o capital da nação ou pelo menos um 
município de capital. Confessa que pelo menos maioria dos Presidentes 
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Municipais de 12 Municípios no continente não ficaram satisfeitos com 
esta situação. 

3) Esta RAEOA também segundo o entrevistado, expressou que quanto a fase 
da sua implementação política, com as devidas insatisfações 
demonstradas pelas outras autoridades, o MAE deveria dar muito atenção 
acerca do assunto, e que lhe considera que a política pois é uma coisa 
dinâmica e por tal poderá surgir qualquer alteração ou revisão quando for 
preciso em ajustar ou harmonizar com o ritmo da política nacional justo e 
democrático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E5 
 

 
Como jurista e advogado como também antigo legislador de duas sessões 
Legislaturas consecutivas de 2002 - 2007 e 2007 - 2012, depois de ter ouvidas 
as primeiras perguntas sobre a dita política da Divisão Administrativa do 
Território e a Descentralização do Poder aos Municípios, o jurista frisou muito 
nas diferenças entre ambas Legislações existentes como a Lei n.º 11/2009, 
sobre a Divisão Administrativa e a Lei n.º 3/2014 sobre a Criação da Região 
Administrativa Especial de Oecússi-Ambeno designadamente por RAEOA. 
Neste caso, o entrevistado sublinhou os seguintes pontos de situação acerca 
das suas legislações e as suas desvantagens, as seguintes: 
1) A falta da Assembleia Municipal e esta Assembleia não era idêntica com a 

política da RAEOA; 
2) A RAEOA, segundo o eis legislador, afirma que é um sinónimo de um 

governador para administrar uma colónia que é o enclave de Oecússi-
Ambeno. A razão principal era a inexistência das Câmaras ou Assembleias 
Municipais eleitas democraticamente pela população local e por isso, 
considera-se segundo esta política, os povos de Oecússi-Ambeno foram 
alienados politicamente; 

3) Segundo a Lei n.º 3/2014, o Presidente de Autoridade daquela RAEOA é 
indigitado pelo Governo e empossado e nomeado pelo Presidente da 
República. Por isso justifica uma nova colónia e por isso foi alienado; 

4) A Lei n.º 3/2014, era apenas uma lei sobre a Gestão Económica para o 
desenvolvimento daquele enclave. É especial só para a ZEESM (Zona da 
Economia Especial e Social Mercado). Adianta ainda este advogado e 
Presidente do partido KOTA, que esta política contorna de fato os espíritos 
da Constituição e do Hino Nacional da RDTL que diz” abaixo o 
colonialismo”; 

5) Sobre a fase da implementação da Lei n.º 3/2014 citada, o ex-membro da 
Assembleia Constituinte, diz que a Autoridade da RAEOA e ex-PM do I e VII 
GC, Dr. Mari Alkatiri, era um colonizador para aquela região porque 
construiu um aeroporto internacional na região sem consultar a população 
local porque de fato não existe órgãos representativos locais eleitos. 
Também por ser um colonizador, criou as suas próprias estruturas 
regionais: 

6) Quando se compara a infraestrutura municipal como Posto Administrativo 
é equivalente aos Freguesias em Portugal; 

7) As Leis sobre as finanças Locais ainda não existem; 
8) A política da criação de RAEOA contemplou certas lacunas segundo a 

constituição porque esta política não enquadrou também a ilha de Ataúro 
conforme os preceitos constitucionais. 

 
 
E6 

Na sua perspetiva sobre a pergunta em relação ao enclave denominado 
RAEOA, com base nos artigos 5.º (3), e artigo 71.º (2), da CRDTL, o académico 
salienta que esta política é um processo evolutivo rumo ao Poder Local. Mas 
confundiu-se sobre que tipos de governação ou entidade do Poder Local 
naquele enclave. Primeiro, é a Autoridade da própria RAEOA; Segundo é a 
Autoridade Municipal em conformidade com a demanda do prismado 
constitucional. É um estatuto de autonomia especial, mas tendo em conta, as 
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considerações da dimensão geográfica e dos recursos quer humanos como 
também das financeiras. 

E7 O interveniente não está bem inteirado a este assunto de RAEOA. 

 
E8 

Em resposta à 5.ª pergunta, o ex-deputado é de parecer que para o enclave de 
Oecússi-Ambeno do chamado de RAEOA e ZEESM, tem sido demasiado quando 
se trata das despesas do OGE, sem retornos ao Estado e considerando-se como 
uma das políticas incertezas dentro de um quadro experimental ainda. 

 
E9 
 

Pergunta n.º 5, sobre a Política para um tratamento administrativa especial 
para a região de enclave de Oecússi-Ambeno, o Reitor salienta que existe de 
fato uma legislação sobre a criação de duas entidades como a RAEOA e a ZEESM 
(cf. a Lei n.º 3/2014). Porém que lhe não aprofundou detalhadamente. 

 
E10 

O interveniente afirmou que existe a Lei n.º 3/2014 sobre a Criação de 
RAEOA e alterado recentemente por Lei n.º 3/2019. Mas na qualidade 
como Assessor Jurídico do PN não adiante muito por menores sobre as 
questões políticas que não é da sua competência. 

 
E11 

Sobre a pergunta n.º 5, o enclave de Oecússi-Ambeno o entrevistado diz que 
isto está na ordem constitucional, de forma que existe a Lei n.º 3/2014 sobre a 
sua criação de duas entidades como a RAEOA e a ZEESM. 

 
 
 
 
 
 
E12 
 

Sobre a pergunta n.º 5, em relação ao enclave de Oecússi-Ambeno, o ex-titular 
e atual chefe bancada parlamentar da oposição, salienta que o Estado através 
dos Legisladores sob a Proposta do Governo aprovou a Criação da Região 
Administrativa Especial de Oecússi-Ambeno (RAEOA) e o estabelecimento da 
Zona da Economia Especial Social e Mercado (ZEESM) pelo Parlamento 
Nacional através por consenso segundo o mandato constitucional 
exclusivamente para Oecússi-Ambeno e a ilha de Ataúro que gozam de um 
tratamento especial tanto administrativa e também económica. O entrevistado 
é de parecer que a RAEOA não é um Poder Local e que está sujeita para a 
criação do seu próprio município dentro do quadro da RAEOA e esta entidade 
serve-se como um exemplo ou modelo para o Poder Local. Adianta este 
entrevistado que a RAEOA está assim bem-sucedida em termos de resultados 
através dos próprios rendimentos regionais. Tem o seu próprio orçamento 
através de transferências públicas do governo central, e geridas 
autonomamente pela Autoridade da Região. No que se diz respeito a Poder 
Local e a Descentralização Administrativa, o distinto deputado reconhece que 
ainda estando numa fase inicial com a concertação de algumas legislações 
sobre a política da Descentralização Administrativa, pelo facto de que ainda 
com uma situação da inexistência de legislação propriamente dita no que se 
aborda sobre os órgãos do Poder Local e as suas respetivas eleições. 

 
 
 
 
E13 
 

Para a pergunta n.º 5, sobre a política sobre o enclave de Oecússi-Ambeno que 
a Constituição define para um tratamento administrativa especial. A resposta 
dada pelo senhor Bispo, que de fato existe a política da criação do chamado 
RAEOA (Região Administrativa Especial de Oecússi-Ambeno). Afirmou o bispo 
que esta política foi mal mesmo! Para o tal, lhe acrescenta as razões 
fundamentais de que depois da criação desta política passando já em 5 anos, 
podemos materializar-se como: 
1) Esta política no seu entender diz o bispo, de que pelo menos podendo 

atrair o território, mas foi perplexa ou confuso e que lhe considerando 
apenas como uma operação de piloto: 

2) O ex PM Dr. Mari Alkatiri foi nomeado como o Presidente da Autoridade 
daquele RAEOA, era um bom gestor! Tem melhorando algumas 
infraestruturas por pelo menos naquele enclave, mas a pergunta será o 
seguinte. Qual é o seu benefício para Timor-Leste? Será que vai haver 
retornos dos capitais investidos? E depois do mandato deste Autoridade, 
o seu substituto será mais competente para gerir a continuidade deste 
projeto legado do Dr. Alkatiri? Depois de sua inauguração, o aeroporto 



303 
 

internacional desenvolvido “Rota de Sândalo” quais aviões que iriam para 
lá e posteriormente vão para onde? Não se sabe!  

3) Em termos financeiros foram alocadas pelo Governo Central através do 
OGE acerca de 600 milhões de dólares para este enclave de apenas com 54 
mil habitantes, foram desenvolvidas as infraestruturas como dito um 
aeroporto internacional, um porto, uma ponte, a energia elétrica, mas as 
estradas estão em más condições em todo o enclave nomeadamente nas 
áreas rurais como postos administrativos e sucos. 

4) Um projeto da Construção de um Barco de nome “Haksolok” numa 
empresa de Portugal na Figueira de Foz com o valor de 13 milhões de 
dólares, mas até a data nunca mais chegava a sua conclusão e ao entregar 
a RAEOA sem qualquer justificação desde o estabelecimento desta região 
em 2014. 

5) O Estado pelo Governo investe muito à RAEOA, mas ignorando as 
necessidades doutros 12 municípios no continente, e lhe invocou a 
questão de moral e ética ao qual o bispo criticou que estes 12 municípios 
também são filhos de Deus. Com esta alta atenção centralizada só a um 
município de agora denominada RAEOA, o bispo afirmou que isto era uma 
maior desproporcionalidade gerada e mal decidida pelo governo. 

O Governo define as necessidades para a RAEOA com custos muito elevados, 
mas ignorando outros 12 municípios do continente com alocações muito 
desproporcional comparando com o do enclave 

 
 
 
E14 
 

Em resposta à pergunta n.º 5 sobre a política da região especial do enclave de 
Oecússi-Ambeno, o ex-PM na sua opinião de que isto foi uma opção acertada 
e que foi aprovada a Lei n.º 3/2014 sobre a criação desta região denominada 
RAEOA e também com outra entidade designada por ZEESM. Mesmo assim, o 
ex-governante é de parecer que foi uma Descentralização Administrativa e não 
era a Descentralização Política. Esta Região estabelecida, goza do seu próprio 
orçamento aprovado pelo PN. Salienta-se que este é um modelo para o 
território nacional e considerado como uma mera descentralização 
administrativa rumo a descentralização político. 

 
E15 

A pergunta relativa a política sobre a Região Especial do Enclave de Oecússi-

Ambeno, a resposta deste entrevistado dizia que tinha apenas conhecimentos 

por menores e não aprofundados, mas confessa que de facto existe a sua 

própria legislação. 

 
 
E16 
 
 

Em resposta a 5.ª pergunta sobre a RAEOA, o entrevistado acrescenta que é da 
competência dos órgãos de soberania nacional. Mas em termos de 
proporcionalidades orçamentais, o entrevistado considera este enclave tem 
beneficiado muito da fatia do OGE e é discriminativa e não foi justo sobre 
alocações das dotações orçamentais igual aos outros 12 municípios do 
território nacional. Em suma, em relação a esta RAEOA, este Presidente do 
Município recomenda que o enclave de Oecússi-Ambeno também tem de ser 
estar subjacente e sujeitos à Política da Descentralização Administrativa 
nacionalmente. 

 
 
 
 
 
E17 
 

Resposta á pergunta n.º 5 sobre a RAEOA e ZEESM da região do enclave, o 

entrevistado afirma que isto está mandatada segundo os artigos 5.º. n.º 3), e 

no artigo 71.º do n.º 2) da CRDTL. Com este mandato constitucional o Estado 

através do PN aprovou a Lei n.º 3/2014, sobre a sua criação e que goza também 

do seu próprio orçamento alocado pelo OGE e detenha o seu próprio 

rendimento, mas reconheceu que existe a falta de um órgão deliberativo, e a 

alocação do orçamento era demasiado excessivo. Não existe o pé de igualdade 

entre outros municípios, e não existe a proporcionalidade neste caso cria a 

insatisfação doutros municípios.  

Esta região tem maiores despesas orçamentais do Estado, mas não tem 
retornos. Existem malgastos e mal gestão citamos por exemplo a compra de 
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um Navio de nome “Ró Haksolok” desde o estabelecimento desta RAEOA em 
2014. A construção deste barco foi contratada por uma empresa portuguesa 
da Figueira de Foz em Portugal até a presente data nunca mais chegava a 
finalizar e à entrega à RAEOA com um custo de construção acerca de 13 milhões 
de dólares americanos.  
Quanto a prestação de contas ou a responsabilidade, o Presidente da 
Autoridade de RAEOA não responde ao povo de RAEOA porque não foi legítimo 
em termos de não eleitos pelo povo daquele enclave, mas também não ao 
governo, nem ao PN porque segundo a Lei n.º 3/2014, esta autoridade foi 
designada e nomeada pelo PR, competências que constitucionalmente não 
existe ou não está vinculada na Constituição da República. 
O Presidente da Autoridade do Município nesta entrevista, era de parecer que 
deveria em conta, uma análise mais profunda sobre este assunto de interesse 
nacional. 

 
 
 
 
 
E18 

Em resposta à pergunta n.º 5, sobre a política da RAEOA e da ZEESM da região 
de enclave, a resposta dada era a mesma como expressadas por outros 
entrevistados que, isto é um mandato constitucional, mas não é só para o 
enclave de Oecússi-Ambeno, mas incluindo também a ilha de Ataúro da 
jurisdição municipal de Díli. Estes gozam de um tratamento administrativo 
especial.  
O Presidente de Autoridade Municipal de Ermera afirma que esta RAEOA 
também tem de ser estar sujeita às Eleições Municipais como outros 
Municípios no território nacional. Um pouco mais se manifestou 
descontentamento com a própria estrutura da RAEOA de que, o Presidente 
daquela Autoridade tem as mesmas competências equivalentes a um membro 
do Governo. Portanto é de parecer deste entrevistado que a RAEOA tem de ser 
sujeita às duas Leis, isto é, a Lei da própria Legitimação política desta entidade 
e a segunda é a Lei das Eleições Legislativas Nacionais. Finalmente, afirmou 
esta autoridade que a RAEOA tem de seguir as eleições democráticas locais 
segundo a ordem constitucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E19 
 
 

A pergunta n.º 5 sobre a política da criação da RAEOA e a ZEESM da região do 
enclave de Oecússi-Ambeno, a resposta dada por esta autoridade municipal 
afirmando que isto é um mandato que está dentro do quadro constitucional, 
mas expressou as críticas fortemente sobre esta política como uma 
discriminação em termos de alocações orçamentais por terem dotados 
anualmente com 500 milhões de dólares americanos para a região. Em 
contrapartida ao RAEOA, o Estado aprova uma política denominada por PDIM 
(Plano do Desenvolvimento Integrado Municipal) através do DL n.º 15/2011, 
sobre o Processo de Aprovisionamento, mas criticou que há falta de rigor da 
sua implementação. O objetivo do estabelecimento do PDIM é para 
desenvolver as infraestruturas municipais, citamos alguns exemplos como os 
serviços de Bens Públicos Municipais, dos Serviços de Água e Saneamento (SAS) 
e outros. Quanto aos serviços da Energia já atingiu até acerca de 80%, mas este 
entrevistado confessa que de fato a falta de manutenção. No que se reporta 
sobre a questão da RAEOA, quanto ao desenvolvimento das infraestruturas 
citamos os exemplos de Porto, Aeroporto, Estradas, Pontes e outros, estão 
bem construídas, mas não vai dar de volta os retornos imediatos ao Estado. 
Também lhe afirmou que uma das lacunas legais da política da RAEOA era a 
responsabilidade quer vertical como também da parte horizontal por falta dos 
órgãos de representativos locais próprios. 

 
 
 
 
 

Em resposta à pergunta n.º 5 sobre a política sobre um tratamento 
Administrativo Especial ao Região do Enclave de Oecússi-Ambeno, o chefe 
desta bancada parlamentar afirma que de fato existe a Política sobre a Criação 
da RAEOA, mas a Autoridade daquela entidade é apenas através da nomeação 
pelo Governo e empossado pelo Presidente da República. Para aquela região 
também deve haver o seu próprio órgão de representativo municipal igual a 
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E20 
 

outros municípios e que não podemos ignorar os artigos 5.º da Constituição 
sobre a Descentralização, o artigo 71.º sobre a Divisão Administrativa do 
Território, e o artigo 72.º sobre a criação do Poder Local. De fato este enclave 
goza de um tratamento administrativo especial conforme a demanda 
constitucional, mas por outro lado o deputado é de posição que tem de tratar 
no pé de igualdade com outros municípios sem discriminação. A política da 
ZEESM é apenas um projeto, e não era uma Descentralização Administrativa, e 
esta região também está sujeita a política da Descentralização Administrativa 
e da Criação do seu próprio Poder Local. 

 
 
 
E21 
 

Resposta à pergunta n.º 5, sobre a Política de um tratamento administrativa 
especial ao enclave de Oecússi-Ambeno, o Pe. Professor, afirmou que foi uma 
iniciativa com tendências “Capitalistas”. A razão a que se fundamenta era que o 
chamado RAEOA (Região Administrativa Especial de Oecússi-Ambeno), foi 
mesmo especializada pelo Estado através do Governo e assim gozando do seu 
orçamento especial comparando com outros municípios no território nacional. 
Foi uma improporcionalidade em termos de alocação ou distribuição de bens 
pelo Estado. A política da criação da Zona da Economia Especial Social e 
Mercado (ZEESM) é uma entidade criada sob o controlo político. Se formos ao 
artigo 6.º da Constituição da República, reconhece a “justa proporcionalidade” 
significaria então uma repartição do produto nacional justo. E neste caso era 
injusta e contraria o preceito constitucional no que se defini no artigo 6.º, alínea 
i) que diz: “Promover o desenvolvimento harmonioso e integrado dos sectores 

e regiões e a justa repartição do produto nacional”. 
Fonte: Resultado da entrevista do autor, junho-agosto, 2019 
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Anexo 9 - Categorias “Questões sobre Recursos Humanos e 
Recursos Financeiras” 

 

 

Categoria: Obstáculos enfrentados 

Definição: HP2- A questão de recursos humanos e financeiras são considerados como 
maiores obstáculos sobre a implementação da Política da Descentralização Administrativa e do 
Poder Local para Timor-Leste? 

Temas Exemplos de verbalizações 
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E1 

Os Recursos Humanos e Financeiras e também as barreiras políticas são 
fatores que influenciam a implementação de PDA e do Poder Local. Mas 
estando em seu processo de buscas de soluções possíveis.  

 
E2 

De fato existem estes obstáculos, mas estamos no processo de obter as 
suas soluções através de capacitação através das etapas de Pré-
desconcentração e desconcentração Administrativa. 

E3 Confessa que em termos de RH e RF tenham sidos influenciados pelos 
terceiros, por exemplos da parte dos líderes veteranos. 

E4 Os obstáculos existem sempre, mas em simultaneamente com a 
morosidade do processo pelos órgãos do Governo Central. 

E5 Este interveniente afirmou que de fato não só por parte de RHs e RFs, 
mas salienta ainda a falta de muitas Leis ou os quadros legais. 

E6 Reafirma a mesma situação como os da E5 e outros e, considera que foi 
um assunto importante de interesse nacional e deve ser considerado. 

E7 A falta dos RH e RF foi devidamente por impactos de orientação de “Top-
down” do Governo Central. 

E8 A falta de Recursos Humanos foi um maior obstáculo para a 
implementação de uma Boa Governação. 

E9 
 

Os fatores de RH e RF são considerações pertinentes em processo para 
a PDA e Poder Local para Timor-Leste. 

 
E10 

Este interveniente não focou noutros obstáculos, frisou sobre as duas Leis 
importantes para o Poder Local e das suas Eleições Locais, tem de 
reconsiderar de novo pelos legisladores para além de outros obstáculos. 

 
E11 

O interveniente concordou com os obstáculos colocados, considera mais 
ainda sobre as duas Leis fundamentais como a lei do Poder Local e das 
suas eleições foram todas vetadas pelo Presidente da República. Foi um 
maior obstáculo que impede todo o processo. 

 
E12 

Reafirma que de fato enfrentando a falta de RHs e RHs mais ainda a 
inexistência dos Quadros Legais substâncias (Lei do Poder Local e suas 
Eleições e outras). 

 
E13 

Confessou as mesmas dificuldades. Os fatores de Recursos Humanos e 
Financeiras e também a falta das Leis para a sua implementação efetiva 
futuramente. 

E14 
 

Não só as questões de RHs e RFs, mas também muitos quadros legais 
tende de serem estabelecidos para o assunto. 

E15 Este interveniente salienta que quantas as questões dos RHs e RFs estão 
assim muito mais carenciados ou muito baixos neste momento. 

 
E16 

Este entrevistado afirmou doutras formas, os seguintes: (1) Falta de 
Legitimidade Político para um Poder Local efetiva; (2) Falta da Lei do 
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próprio Poder Local; (3) Falta da Lei sobre Eleição Municipal; (4) Falta da 
Lei Tributária para a cobrança dos impostos municipais. 

 
E17 
 

Afirmou os mesmos obstáculos ao da E16 tais como: (1) Falta de 
Legitimidade Político para um Poder Local efetiva; (2) Falta da Lei do 
próprio Poder Local; (3) Falta da Lei sobre Eleição Municipal; (4) Falta da 
Lei Tributária para a cobrança dos impostos municipais, e que tudo isto 
constitui maiores obstáculos. 

 
E18 

O interveniente afirmou as seguintes: (1) os RHs são baixos; (2) os RFs 
também idem; (3) Instalações das Instituições Municipais sem Receitas 
próprias; e (4) as Infraestruturas não adequadas.   

 
E19 

Afirmou quatros obstáculos: 1). Menos Recursos Humanos; 2). Menos 
Recursos Financeiros; 3). Falta da Lei do Poder Local; 4). Falta da Lei de 
Eleição Municipal; e 4). Falta da Lei Tributária. 

 
E20 

O ex-governante e atual legislador reconheceu que tudo está centralizado 
no Governo Central e estes obstáculos de fato existem, mas é preciso 
ajustar a futura Lei de Eleições Municipais com a Lei Eleitoral Nacional 
para os Órgãos de Soberania.  

 
E21 
 

Não frisou acerca dos obstáculos de RHs e RFs, mas frisou nos 
obstáculos da falta de ajustamento das Leis para Eleição Municipal junto 
da Comissão Nacional das Eleições (CNE) e tem de ser bem definidas 
claramente. 

 

Fonte: Resultado da entrevista do autor, junho-agosto, 2019 
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Anexo 10 - Categorias “As Diversidade e os Interesses Políticos” 
 

Categoria: As Diversidades e Interesses Políticos 

Definição: HP3- As diversidades e interesses políticos também será uma probabilidade da 
implementação da Política da Descentralização Administrativa e do Poder Local para Timor-
Leste. 

Temas Exemplos de verbalizações 
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E1 

O Ex-Governante e atual Assessor Principal para o Ministério da 
Administração Estatal afirmou que estão previstos já os três órgãos na Lei 
do Poder Local aprovados pelo PN e que foi vetado pelo PR, tais como: 
(1) Uma Assembleia Municipal; (2). Um Conselho Consultivo Municipal; e 
(3). Um Presidente do Município.  

 
E2 

Sobre o interesse político, o Governo adotou uma política para o processo 
da PDA e Poder Local, isto é, um Plano Estratégico Municipal 
designadamente por (PEM). 

E3 Tudo centralizado no Poder Central do Governo e menos interesse em 
acelerar o processo em causa.  

 
E4 

A falta de vontade política dos políticos para adotar as políticas sobre o 
assunto em causa. Falta de continuidade e sustentabilidade contínuo das 
políticas adotadas anteriormente. 

 
E5 

O entrevistado argumentou que de fato existe mesmo a falta de vontade 
Política para uma verdadeira: (1). Descentralização Política;  
(2). Descentralização Financeira; (3). Descentralização Administrativa;  
(4). Centralismo do Poder Político há mais no Governo Central. 

E6 A falta de participação dos cidadãos para a tomada das decisões na 
resolução dos seus próprios problemas locais. 

 
E7 

Argumentou que os políticos têm de deixar o Centralismo do Poder 
Político de estilo “Top-down”, e descentralizar já os poderes aos locais e 
capacitar ou formar os Recursos Humanos próprios. 

 
E8 

Sobre esta questão, o interveniente é de parecer que os Políticos têm de 
fazerem mudanças radicais acerca dos seus caracteres centralizadoras 
e pensando já em descentralizar os poderes aos municípios, tendo em 
consideração, consciencializar e capacitar os RHs municipais. 

E9 Sim, na verdade existem divergências políticas entre os partidos 
políticos que tenham assentos no Parlamento Nacional. 

 
E10 

Este interveniente afirmou que, de todas as iniciativas feitas até o 
patamar, isto é, as duas leis fundamentais para o Poder Local e as 
Eleições Municipais, foram todas vetadas pelo Presidente da República e, 
neste caso os Legisladores tem de reapreciar de novo estes diplomas. 

 
E11 

As barreiras políticas são as duas Leis importantes para o 
estabelecimento do Poder Local (leis ditas), foram vetadas pelo 
Presidente da República. Por isso o Estado enfrentou de fato a falta de 
uma Descentralização verdadeira. 

 
E12 
 

Este interveniente afirmou que uma das barreiras para o futuro Governo 
Local, era a designação dos cinco membros de Veteranos e Antigos 
Combatentes da Libertação Nacional para a constituição da Assembleia 
Municipal, sem através das eleições municipais. 

 
E13 

É preciso definir bem as estruturas e suas competências, os RHs, os RFs, 
comparando com as autarquias de Portugal como exemplo, que elas 
gozam mesmo de uma verdadeira autonomia autárquicas por terem 
preenchidos os requisitos de princípios de uma verdadeira Poder Local 
ou Municipal exigida. 
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E15 

Este entrevistado tem demostrado o seu otimismo através do VIII GC, os 
esforços para puder realizar as primeiras eleições municipais segundo os 
programas traçados. 

 
E16 
 
 

Salientou o entrevistado que para o interesse político segundo o DL n.º 
3/2016, foram instados nos respetivos municípios dois órgãos provisórios 
rumo à Descentralização total. Os tais órgãos são: (1), Conselho 
Consultivo Local (CCL); e (2) Conselho Consultivo Municipal (CCM). Para 
a realização das primeiras Eleições Municipais será através de avaliações 
das condições mínimas previstas no diploma em vigor. 

 
E17 
 

Para a PDA e Poder Local, existe o DL n.º 3/2016, e prevê um Plano 
Estratégico Municipal (PEM), também um Conselho Coordenador 
Intermunicipal-CCIM), um Conselho Consultivo Local (CCL), Na 
implementação do DL n.º 3/2016, o Conselho de Ministros aprovou mais 
o DL n.º 37/2016 e a Resolução do CM n.º 9/2018, que concede a 
Autonomia Municipal, - mas sem receitas próprias. 

 
 
E18 

Salienta este interveniente que as duas Leis sobre o Poder Local e suas 
Eleições foram todas vetadas pelo Presidente da República. Neste caso, 
o Parlamento Nacional desta Legislatura tem de reapreciar de novo. 
Segundo o plano do VIII GC, se não houver quaisquer impedimentos, 
poderá realizar já as primeiras eleições municipais no ano legislativo de 
2021, com adaptações de uma avaliação das condições mínimas como: 
1). RHs; 2). RFs; 3). Subsídios e alocação de OGE pelo Governo Central; 
4). As infraestruturas municipais.  

 
 
E19 

O interveniente argumenta que o Governo e o Parlamento Nacional 
devem prestar muita atenção sobre a criação das condições de quadros 
legais, tais como: a Lei Tributária para as cobranças dos impostos para 
que os municípios possam terem as suas próprias receitas e despesas 
orçamentais. Atualmente a realidade que os municípios enfrentam, em 
termos financeiros só através de subsídios pelo Governo Central através 
do OGE (único fonte financeiro). 

E20 O entrevistado argumenta que não existe ainda a legislação própria para 
a Governação Local até a presente. 

 
E21 
 

Da mesma forma, este entrevistado afirmou que até a presente data não 
existe ainda a legislação própria sobre o assunto de Poder Local, ou seja, 
a Governação Local. 

 

Fonte: Resultado da entrevista do autor, junho-agosto, 2019 
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Anexo 11 - Categorias “Forma de Eliminar, Contornar ou 
Minimizar as Barreiras Enfrentadas” 

 
 

Categoria: Eliminar, Contornar ou Minimizar as Barreiras 

Definição: (P8) -Como pensa que podem eliminar, contornar ou minimizar essas 

barreiras? 
Temas Exemplos de verbalizações 
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E1 

Quanto a pergunta n.º 8 sobre como ultrapassar esses obstáculos, o ex-
governante que também agora assume a posição como assessor 
principal ao MAE, confessa que o VIII GC em cooperação com a União 
Europeia (UE) tenha tido acordados em acelerar mesmo o processo da 
Política da Descentralização Administrativa e Poder Local ainda nesta 
sessão Legislatura se não houver qualquer impedimento. 

 
 
E2 

Em resposta à pergunta de como ultrapassar essas barreiras, o 
governante afirmou que de fato existe um impasse político pela crise de 
cooperação dos órgãos de soberania. Para tal, o Ministro é de visão que 
os Órgãos de Soberania Nacional têm de colocar os interesses nacionais 
em primeiro lugar acima dos interesses partidários ou grupos, e, 
precisando de um consenso político nacional para a resolução pacífica 
das barreiras enfrentadas. 

 
E3 

Em resposta como forma melhor de ultrapassar essas barreiras ou 
impasse política enfrentada, o Reitor apelou um diálogo nacional entre os 
partidos políticos, os titulares dos órgãos de soberania nacional e 
principalmente aos líderes informais nacionais que não estão no elenco 
do poder formal político, procurando assim uma solução pacífica e 
garantir a sustentabilidade da vida política social económico do país. 

 
 
 
 
E4 

Pergunta n.º 8, sobre a melhor forma de como ultrapassar estas dificuldades 
ou barreiras, salientava o respondente as seguintes ideias: 

1) O Governo através do Ministério de Administração Estatal tem de dar 
muito atenção e a seriedade para a implementação com rigor essa 
política. Porque de facto foi um assunto nacional importante que está 
com muito lentidão do seu processo até a presente data; 

2) O Ministério da Administração Estatal como ministério de tutela, tem 
de dar muita atenção e confiança aos Municípios, neste caso às 
Autoridades designadas em consonância com a política de Pré-
desconcentração e da Desconcentração Administrativa com seriedade; 

3) O Governo Central e todas as entidades estatais devem reconhecer que 
são os Municípios que têm mais proximidades com a população 
municipais e por tal, tenham direitos para a busca das resoluções dos 
seus próprios problemas municipais ou locais do que o Governo Central. 

 
 
 
 
 
 
 
E5 

No que que se diz respeito a que melhor forma para o Estado ultrapassar 
essas dificuldades, este ex-deputado afirmou e reafirmou que: 

1) É preciso dar muita atenção em formar os quadros no funcionalismo 
público; 

2) É preciso formar bem muito nos quadros técnicos com altas 
habilidades; 

3) É preciso recrutamentos políticos e as suas formações nos municípios. 
Quanto à questão político, o entrevistado afirmou que: 

1) Ainda menos ou falta muito das estruturas ou quadros legais; 
2) Ainda faltam as estruturas financeiras locais; 
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3) Existem nepotismo político partidário que interfere muito na vida da 
Administração Pública como máquina do Estado; 

Em conclusão, este interveniente deixou as seguintes recomendações: 
1) Para o bem-estar do povo e da nação no futuro, é preciso formar muitos 

quadros nacionais; 
2) Afirmou que por enquanto o Estado de Timor-Leste tem um Fundo de 

Petróleo. Mas na realidade o povo de Timor-Leste é muito pobre com a 
representação de uma taxa muito alta de 64% nos anos de 2017 e 
reduziu 21% no ano económico de 2018/2019, até 42% (MF, 2019). 

3) O capital da nação, Díli, é muito sujo e muito mal geridas; 
Por último, salientou este jurista que, a Política da Descentralização e Poder 
Local efetiva para Timor-Leste, provavelmente com tantas dificuldades 
poderá acontecer até 2030. Mas sugere por último uma mensagem que é 
preciso ser timorenses como os nossos avôs e deixaram um poema em tétum: 
“Husi Nakukun ba Naroman, no Husi Kiak ba Riku” que significa: “Da 
Ignorância para Educação, e Sair da Pobreza ao Bem-Estar”. 
 

 
 
 
 
 
 
E6 

Na resposta à pergunta n.º 8 qual a melhor forma para ultrapassar ou 
minimizar essas dificuldades enfrentadas, o Professor acrescenta as seguintes 
soluções: 

a) A vontade política (political-will) deve ser em maior consideração pelos 
políticos; 

b) Uma política adotada tem de ser realístico, contextual e visionário: 
c) Uma política adotada não só faz ênfase nas questões meramente 

técnicas, mas tem de ser em coesão e sustentável e evitar a 
disconetividade. 

d) Estas barreiras de fato serão difíceis em eliminar de vez, mas minimizar 
através da terceira via através do consenso e concertação de política 
nacional dos líderes políticos; 

e) Procurando evitar as interferências políticas dos políticos nas questões 
técnicas administrativas; 

f) Definir e afinar bem os passos estratégicos como alvos para serem 
atingidos através de guiões possíveis; 

g) Envolvimento ou a participação chaves no processo, vindos dos 
próprios cidadãos de base (Grass-Roots). 

 
 
E7 

O entrevistado sugere que, o Governo deveria prestar mais atenção em 
capacitar ou formar os recursos humanos no intuito de mais tarde assumirem 
as suas responsabilidades quanto ao estabelecimento da Descentralização 
Administrativa e do Poder Local de Timor-Leste. Sugeriria de fato, o Estado 
tinha estabelecida uma entidade estatal denominada INA (Instituto de 
Administração Pública) e, deveria em conta fortificar essa instituição. Em 
suma, concluiu que sem Recursos Humanos habilitados, nada constitui uma 
implementação eficiente e eficácia na prestação dos serviços quer a nível 

central como também aos níveis municipais.  

 
E8 

Resposta à pergunta n.º 8, como forma de ultrapassar ou minimizar essas 
dificuldades enfrentadas, salienta este ex-deputado que o Estado através do 
Governo tem de procurar melhorar a Gestão Pública no seio da Administração 
Pública do Estado e o mais importante disto é a reforma da mentalidade 
burocrática e também evitar a interferência excessiva dos políticos. 

 
E9 
 

Pergunta n.º 8, sobre qual a melhor forma para que possa ultrapassar ou seja 
minimizar essas barreiras ou dificuldades, o Reitor apela que os políticos têm 
de eliminar os seus interesses privados e apelando a unidade nacional com o 
consenso dos líderes políticos nacionalmente. 

 
E10 

Portanto, neste contexto o Governo como Proponente destas Leis deveria 
apresentar de novo ao Parlamento Nacional as tais Leis sobre o Poder Local e 
suas Eleições Municipais que foram vetadas pelo Presidente da República, 
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para as novas apreciações e consecutivas aprovações nas sessões plenárias 
nesta sessão Legislatura. E espera que o VIII GC inserir esta prioridade no seu 
programa orçamental no ano económico de 2020. 

 
E11 

E quando se perguntar sobre como podem eliminar, contornar ou minimizar 
essas barreiras enfrentadas, o chefe da Bancada do Governo 
espontaneamente diz que a questão política for um dos maiores desafios que 
deveria ser concertada. Assim é de opinião que deve haver a continuidade das 
políticas aprovadas e procurando evitar a instabilidade política no país. 

 
 
E12 
 

Sobre a última pergunta de qual melhor forma para ultrapassar ou minimizar 
as dificuldades ou barreiras enfrentadas, o deputado e Presidente da bancada 
parlamentar do partido da oposição (FRETILIN), entendeu que o Estado junto 
dos seus líderes políticos devem terem em conta redigir uma revolução ou a 
transformação mental porque, os timorenses já são independentes e 
soberanos, mas as mentalidades ainda não foram ainda bem libertadas. Tem 
de erigir a racionalidade versos a irracionalidade, combater o egoísmo 
político, o altruísmo, o veteraníssimo e apelando um consenso da Política 
Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
E13 

Em resposta à pergunta n.º 8, qual será a melhor forma de como ultrapassar 
ou minimizar essas dificuldades que o Estado enfrenta, o Bispo afirmou que 
Timor-Leste tem um círculo vicioso, e sugere as seguintes: 

1) É preciso a formação dos quadros para o futuro. E esta formação é único 
caminho para pôr de pé a Administração Pública no país. Mas o Bispo 
confessa que enquanto as gerações históricas ainda existem, vai ser 
difícil a Administração Pública ser capaz implementada. Aconselho-vos 
aos jovens para não parar procurar nas vossas mãos em valorizarem-se 
enquanto vocês os jovens não têm poderes nas vossas mãos. Porque 
esta velhas gerações só vão viver mais o máximo de cinco anos assim 
tanto, como também todos têm de morrer. Porque a própria natureza 
faz as suas leis, e eles morrem os jovens tem de investir muito na capital 
de formação dos quadros do país e, um dia virá a vida melhor. 

2) A definição da língua, é um dos obstáculos que os jovens timorenses 
enfrentaram neste momento. Segundo o Bispo, isto é sério para o 
futuro de Timor-Leste. A realidade neste momento após de 17 anos da 
independência, muitos jovens timorenses emigraram para estrangeiro 
a procura de trabalhos, e muitos foram para Irlanda do Norte, para 
Inglaterra, para a Correia do Sul, para Austrália, e uma 2ª fonte me dizia 
que estes jovens emigrantes trabalhadores trouxeram uma maior fatia 
do rendimento nº 2 para o Estado de Timor-Leste. 

 
 
E14 
 

Da resposta à pergunta n.º 8 sobre qual forma de como ultrapassar ou 
minimizar as dificuldades ou obstáculos enfrentados, o ex-PM apela ao 
Governo Central de ter a coragem para optar por suas decisões políticas. Os 
Recursos Humanos nos órgãos e ministérios estatais do Governo Central, 
devem ser já descentralizados aos municípios e não deveriam continuarem 
centralizados só no capital de Díli. 

 
 
E15 

Com tantos obstáculos enfrentados finalmente, existem duas vertentes em 
disputas e digamos que a comunidade timorense se torna cada vez mais 
maturos do que os líderes políticos. Esta situação venha manifestando 
precisamente de que os povos já estão fartos com as crises e impasses 
políticos causadas ou provocados pelos atores políticos em poder. Ora neste 
caso, cabe aos próprios políticos a terem uma consciencialização de reafirmar 
de que os interesses nacionais estão acima de todos os interesses partidários 
ou grupos. Só assim, poderíamos conseguir uma coesão social e a 
sustentabilidade da política nacional. 

 
 
 

Em resposta à pergunta n.º 8, sobre a forma de como ultrapassar ou seja 
minimizar ou contornar essas dificuldades, o entrevistado afirmou o seguinte: 
Como uma expressão frustradamente, de facto dizia uma realidade que o 
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E16 
 
 

Estado viveu desde 2017 após da Eleição Legislativa, da Formação do VII GC 
com a duração apenas de 7 meses e com a 1.ª dissolução do PN pelo 
Presidente República e a realização da Eleição Antecipada de 12 de maio de 
2018, e resultou com a formação do VIII GC, e por devidamente da recusa da 
tomada de posse aos 9 membros do VIII GC indigitado pelo PM, incluindo 
neste caso o líder legendário que o seu partido domina o Parlamento Nacional 
da Bancada do Governo, o Xanana Gusmão, e em retaliação a este assunto, o 
PN não deu autorização ou consentimento da visita do Estado do Presidente 
da República como Chefe do Estado por 7 vezes consecutivos ao estrangeiro, 
mas sendo assim, o povo de Timor-Leste mostrou os seus comportamentos 
muito mais maduros e estável, garantido a estabilidade nacional durante o 
impasse politico entre as rivalidades do PR e o PN durante dois anos e mais. 
Afirmou que a estabilidade de segurança continuariam a ser mantida 
estavelmente, mas o crescimento económico caiu drasticamente com o 
negativo do PIB até um negativo de - 5,3% em 2017, coincide com o início do 
impasse político provocados pelos líderes nacionais e que todos vindos de 
seus passagens como veteranos e combatentes da Libertação Nacional tal 
como o Xanana Gusmão, o PM Taur Matan Ruak que era o ex-Major General 
das Forças Armadas e o Francisco Guterres alias Lu-Olo, ex-presidente da 1ª 
Legislatura e ex Guerrilheiro durante 24 anos nos matos de Timor Lorosae e o 
atual Presidente da República. Em suma, os líderes veteranos criaram 
impasses políticos e a população sofreram os impactos económicos, mas o 
entrevistado afirmou que o povo iria julgar estes líderes nas urnas eleitorais 
futuras provavelmente pelos seus atos e omissões políticos. 

 
 
E17 
 

Quando se perguntar sobre qual a melhor forma de ultrapassar essas 
dificuldades, o Presidente da Autoridade desse Município argumentava que 
deveria acertar as divergências políticas e outros assuntos de interesse 
nacional através do consenso politico entre os líderes políticos partidários, e, 
também é preciso terem cometimentos de rigor e da coragem desses líderes 
políticos nacionais para ultrapassar o empasse politico que o Estado enfrenta 
atualmente. 

 
 
E18 

As respostas sobre a pergunta n.º 8, sobre qual será a forma melhor para 
ultrapassar estes obstáculos ou barreiras, o Presidente dessa Autoridade 
Municipal acrescenta os seguintes pontos: (1) Será importante a existência 
dos quadros legais; (2). É preciso procurar conceitos para obter a 
continuidade política consistentemente; (3). A firmeza e coragem da tomada 
das decisões políticas; (4). Precisando de uma mudança radical significativa 
das mentalidades e comportamentos políticos. 

 
 
 
 
 
E19 

Relativamente sobre qual melhor forma para ultrapassar, contornar ou 
minimizar essas barreiras ou obstáculos enfrentados, o Presidente deste 
Município acrescentou as seguintes opiniões: (1). Com a Estratégia do VIII GC 
em estabelecer os quadros legais com o intuito para o Processo de uma 
Descentralização total, ora neste caso, cabe ao Governo Central a boa 
vontade política para introduzir e abordar seriamente este processo. Pelo que 
os municipalistas neste caso, estão aptos ou preparados para a 
implementação desta PDA e Poder Local; (2). Para o ano fiscal de 2020 
segundo a previsão do VIII GC, está previsto para a alocação de fatias de OGE 
para acelerar o processo e, para o Município de Liquiçá está projetada por 8 
milhões de dólares americanos para a construção das infraestruturas 
municipais; (3). Para ultrapassar o Impasse Político e as suas Divergências, é 
preciso através de uma Reconciliação Política, Consolidação Política e 
Promover a Unidade a nível Nacional. 

 
E20 

Em resposta à pergunta n.º 8, sobre qual forma de ultrapassar esses 
obstáculos, o legislador expressa que deveria ter uma ordem rígida e as suas 
implementações em práticas. 
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E21 
 

Resposta sobre qual será a melhor forma para ultrapassar ou minimizar 
essas dificuldades, o entrevistado afirmou os seguintes: 
(1). Catolicamente, é tempo de praticar a justiça. A justiça é um conceito 
abstrato que se refere a um Estado ideal de interação social em que há justiça 
também “é uma das quatro virtudes cardinais” e ela, segundo a doutrina da 
Igreja Católica, por John Rawls, que foi um dos mais influentes teorizadores 
do conceito de justiça como equidade (fairness); (2). Praticar a humildade e 
a lealdade, porque em Timor-Leste existem muitos deuses entre asparas; (3). 
A Justiça é a obrigação fundamental das instituições do Estado. 

 
Fonte: Resultado da entrevista do autor, junho-agosto, 2019 
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Anexo 12 - Categorias “A influência da história e tradição 
político-administrativa” 

 
 

Categoria: Poder Tradicional e Informal 

Definição: HP4- A história e tradição político-administrativo será uma possibilidade 
da implementação da Política da Descentralização Administrativa e do Poder Local 
para Timor-Leste. 

Temas Exemplos de verbalizações 
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E1 

Uma das influências a esta hipótese a que se coloca, segundo as 
confirmações dadas no terreno, em consonância com este estudo de 
análise de conteúdo, a Lei do Poder Local prevê de fato líderes digamos 
tradicionais-informais como a designação de cinco membros dos 
Veteranos da Libertação Nacional para constituir a Assembleia Municipal 
sem através das Eleições Locais. 

 
 
E2 

É da mesma opinião em conformidade com a Lei aprovada e vetada pelo 
Presidente da República que é a Lei do Poder Local que compostos por 
3 Órgãos no Poder Local dita, aos quais: (1). A Assembleia Municipal; (2). 
O Conselho Consultivo Municipal; e (3). O Presidente do Município. Ora 
lhes afirmaram que integrarão na futura Assembleia Municipal os cinco 
membros dos Veteranos da guerra todos só através da designação. 

 
E3 

 
Confirmando a probabilidade da existência desta influência 
 
 

E4 Confirmando a probabilidade da existência desta influência. 
 

 
 
 
 
 
 
E5 

Este interveniente argumenta que a Política da Descentralização 
Administrativa e Poder Local para Timor-Leste, provavelmente tem 
enfrentado tantas dificuldades. Mas referiu-se que durante quatro seculos 
da colonização portuguesa e até a última política de Lisboa sobre a 
denominações de províncias ultramarinas portuguesas, existia de fato até 
a revolução de 25 de abril de 1974, um Poder digamos de modelo híbrida 
em Timor-Leste, cujo sua composição como seguinte: (1) o Poder formal 
está na posse do Governador nomeado pelo Governo de Lisboa, mas 
coadjuvando-o com (2) um Poder Informal denominados por “Liurais “ ou 
Régulos localmente existentes antes da instalação do Poder formal 
colonial da província. Este modelo híbrida entre o Poder formal e dos 
chamados Liurais persistiam até 25 de abril de 1974. Em síntese, deixou 
a sua mensagem que quanto ao processo do Poder Político Local para 
Timor-Leste, “é preciso ser timorenses como os nossos avôs que tanto 
assim muito leal e real, e este, terminou com um poema original de Tétum 
(Husi Nakukun ba Naroman, no Husi Kiak ba Riku = Da Ignorância para 
Educação, e Sair da Pobreza ao Bem-Estar). 

 
 
 
E6 

Este interveniente era Ex-Administrador do Posto Administrativo no 
período colonial Português em vários Postos Administrativos, também 
detenha mais experiências no tempo da ocupação da indonésia como 
Administrador do Distrito de Baucau, também é um dos Liurais (rei) mais 
respeitado na sociedade timorense. Partilhou a sua experiência sobre o 
assunto de influências dos líderes tradicionais e informais e descobrindo-
se que havia duas aproximações. Uma venha precisamente da influência 
da Religião Católica pelos líderes Religiosos que pelo facto educaram 
todos os líderes políticos nacionais alguns como veteranos e até 
atualmente tomaram posses nos poderes dos órgãos de titularidades de 
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soberania nacional como o Presidente da República, o Primeiro-ministro, 
quase maioria foram consciencializados pela hierarquia da Igreja Católica 
Local em matérias de filosofia e da teologia espiritual. E para tal, as 
características desses foram influenciados, e segundo o entrevistado 
situar-se-ia em três princípios exemplares para um servente público como 
um ser humano que necessitando das três comidas, aos quais: (1) 
Comida corporal; (2). Comida cultural; e (3) é a Comida Espiritual. 
Afirmou ainda que: (1). Um servente público tem de ser ativo no seu 
desempenho; (2) Tem de ter disciplina, (3). Honestidade; (4). 
Sinceridade; (5). Tem de saber os três verbos que são: (1). To Love em 
prática; (2) To Help; (3) To Respect. Em síntese, foi assim que o Poder 
Administrativo e Político de Portugal perdurou durante 450 anos em 
Timor. 

E7 Na triangulação a esta resposta dada pelo E5 e E6, este entrevistado 
também concordou ao mesmo. 

E8 Reconheceu estas influências de líderes tradicionais-informais e de 
veteranos. 

E9 Argumenta a mesma afirmação dos intervenientes anteriores. 

E10 Idem 

E11 Idem 

E12 Idem 

 
 
 
 
E13 

Sobre esta hipótese o interveniente confirmou esta situação que com a 
intervenção digamos, as influências destes líderes informais-tradicionais, 
por exemplo com a previsão da designação de 5 membros dos Veteranos 
e Antigos Combatentes da Libertação Nacional na constituição da futura 
Assembleia Municipal.  
Em síntese, é de dizer que a Hp-4 tem sido confirmado uma significante 
possibilidade de influências dos tradicionais e informais líderes na 
implementação deste processo de PDA e Poder Local em Timor-Leste. 
Uma das confirmações justificativas a este argumento é que os titulares 
dos órgãos de soberania nacional do país neste momento estão todos na 
posse de poderes por Veteranos tais como o Presidente da República, o 
Primeiro-ministro, o Chefe de Estado Major-General das Forcas Armadas, 
e uma bastante e excessiva influência do legendário líder político 
carismático como o Kay Rala Xanana Gusmão até a presente. 

E14 
 

Aceitou os argumentos dos intervenientes anteriores sobre este assunto 
numa triangulação da verbalização de interpretação desses resultados. 

E15 Idem 

E16 Idem 

E17 Idem 
E18 Idem  

E19 Idem 

E20 Idem 

E21 Idem 

 

Fonte: Resultado da entrevista do autor, junho-agosto, 2019 


