TIMOR-LESTE
A assistência telefónica é disponibilizada através do contacto: 119
Disponibilização oficial diária da evolução da Covid-19: http://timor-leste.gov.tl/
https://covid19.gov.tl/
WhatsApp para informações sobre a Covid-19: +670 7556 0000
Todas as semanas, à terça-feira às 19h, durante cinco minutos
#Applaud4TimoreseHeroes
Plano de Recuperação Económica

COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA

Timor-Leste

2 de outubro


Parlamento Nacional aprovou o Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020 na
generalidade - seguindo-se a discussão e votação na especialidade, com início na
próxima segunda-feira (timor-leste.gov.tl);

1 de outubro




Governo apoiou mais 298 mil pessoas e famílias carenciadas (Tatoli);
Timor-Leste discute em reunião do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CPLP) problemas digitais da Covid-19 (Tatoli);
O governo e Parlamento Nacional iniciaram o debate na generalidade do OGE de
2020 (timor-leste.gov.tl);

30 de setembro




A União Europeu anunciou 25,5 milhões de dólares para combater Covid-19 na região
do Pacífico (Tatoli);
Timor-Leste tem de avançar na retoma para recuperar níveis pré-crise (Plataforma);
O Conselho Superior de Defesa e Segurança (CSDS) e o Conselho de Estado
recomendaram ao Presidente da República, Francisco Guterres Lú Olo, a nova
declaração da extensão do estado de emergência (Tatoli);

29 de setembro



O projeto PFMO organiza seminário “Papel da sociedade civil em tempos de crise”
(Tatoli);
O Comité de Revisão Político (mais conhecido pelo acrónimo CROP) finalizou a análise
ao OGE 2021 (timor-leste.gov.tl);
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28 de setembro




O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, país que detém a presidência
rotativa da CPLP, afirmou que a pandemia de Covid-19 não vai atrasar a mobilidade
na comunidade lusófona, salientando que o dossiê já está consensualizado (Lusa);
Timor-Leste registou um novo caso da Covid-19, o 28.º desde o início da pandemia
(RTP);

26 de setembro


Orçamento de Timor-Leste beneficia da estabilidade política (Plataforma);

25 de setembro


O Presidente da República, Francisco Guterres Lú Olo, agradeceu àqueles que se
encontram na linha da frente, em todo o mundo, contra a Covid-19 e disse partilhar a
dor com os que perderam familiares (Tatoli);

24 de setembro



Timor-Leste diz que mundo sairá da crise global da Covid-19 mais forte (news.un.org);
O Presidente timorense afirmou que a pandemia da Covid-19 é uma “oportunidade
para corrigir fraquezas estruturais”, reforçando a necessidade de uma ação “coletiva
e solidária” internacional, para que vacinas produzidas sejam “um bem público
global” (Lusa);

23 de setembro




O governo deliberou propor ao Presidente da República, Francisco Guterres Lú Olo, a
extensão do estado de emergência, por 30 dias, considerando a evolução
preocupante da situação epidemiológica e a proliferação de casos registados de
contágio de Covid-19 (timor-leste.gov.tl);
O Hotel Novo Turismo sem hóspedes devido à Covid-19 (Tatoli);
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O governo timorense aprovou uma cesta básica universal para apoio a cidadãos
(Sapo);
Exames nacionais realizam-se em novembro, adiados devido à pandemia da Covid-19
(Tatoli);

22 de setembro







O setor turístico timorense, em colaboração com a cooperação norte-americana,
iniciou a nova campanha de promoção do turismo doméstico para tornar a crise da
Covid-19 numa oportunidade de desenvolvimento do mercado interno (Lusa);
O vice-ministro do Interior, António Armindo, afirmou que foram dadas instruções
para colocação de elementos da Unidade do Batalhão de Ordem Pública (BOP) e
Companhia Operacional da Polícia (COE) junto à zona fronteiriça para assegurarem o
controlo e vigilância de entradas e saídas ilegais no país (Tatoli);
Cerca de 100 estudantes timorenses regressarão a Timor-Leste na próxima semana
(Tatoli);
A companhia aérea portuguesa EuroAtlantic Airways apresentou ao Governo
timorense a proposta da realização de um voo ‘charter’ mensal entre Lisboa e Díli,
pelo menos durante a pandemia da Covid-19 (Impala);

21 de setembro





Timor-Leste está novamente livre de casos da Covid-19 depois do único paciente
ainda infetado, confirmado a 26 de agosto, ter sido dado como recuperado (Lusa);
O governo, através do Comité de Revisão Político (conhecido pelo acrónimo CROP)
iniciou a análise dos programas e propostas orçamentais dos ministérios e agências
autónomas, com vista à elaboração da versão final do projeto de Proposta de Lei do
Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2021, a ser entregue ao Parlamento Nacional
até ao dia 15 de outubro (timor-leste.gov.tl);
O voo da EuroAtlantic proveniente de Lisboa, aterrou em Díli com 195 timorenses e
estrangeiros (Tatoli);
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20 de setembro


Mais de 200 portugueses e timorenses chegaram hoje a Díli em voo de Lisboa (RTP);

18 de setembro




O diretor-geral do Turismo do Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI),
José Filipe Dias Quintas, afirmou que o foque de promoção do governo, no setor, é o
turismo doméstico (Tatoli);
A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) vai realizar um ciclo
internacional de debates sobre a estratégia de cooperação a seguir para relançar as
indústrias culturais e criativas nos Estados-membros, em contexto de pandemia
(Observador);

17 de setembro






O primeiro-ministro timorense, Taur Matan Ruak, afirmou que estão a decorrer
investigações para saber se agentes policiais timorenses ou agentes do lado indonésio
colaboraram para permitir a entrada ilegal de mais de 160 pessoas nas últimas
semanas em Timor-Leste (Lusa);
Dezenas de estudantes e outros cidadãos timorenses e dezenas de portugueses,
entre eles professores, viajam, no domingo, de Portugal para Timor-Leste num voo
'charter' da companhia euroAtlantic (Sapo);
O Parlamento Nacional aprovou o pedido do governo para debate do OGE 2020 com
caráter de urgência (timor-leste.gov.tl);

16 de setembro


A secretária de Estados dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação portuguesa,
Teresa Ribeiro, defendeu a importância do setor privado para relançar a economia
dos países lusófonos no pós-pandemia e argumentou que a cooperação não é apenas
financeira (Sapo);
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O vice-ministro do Interior, António Armindo, fez um apelo a todas as pessoas que
entram em território nacional por via terrestre a partir da Indonésia, para o fazerem
de forma legal, através dos postos de controlo fronteiriços e para cooperarem com as
autoridades de saúde e cumprirem a quarentena obrigatória (timor-leste.gov.tl);
O Conselho de Ministros reuniu-se, tendo aprovado (timor-leste.gov.tl):
 Primeira alteração ao Decreto-Lei nº 21/2020, que criou o subsídio
temporário no âmbito da resposta à Covid-19, atribuído a cidadãos
timorenses que se encontrem ou residam temporariamente no estrangeiro aumentado o número de países abrangidos por este mecanismo, na inclusão
do Bangladesh, Bélgica, China, Coreia do Sul, Reino Unido, Moçambique e
Singapura;
 Projeto de Decreto-Lei relativo ao apoio à retoma e manutenção da atividade
no âmbito da recuperação económica - que visa a criação de dois apoios às
entidades empregadoras, incluindo os trabalhadores por conta própria,
considerados necessários e adequados à recuperação económica;
 Primeira alteração à Resolução do Governo nº 13/2020, sobre o Valor do
Suplemento Remuneratório para os funcionários, agentes e trabalhadores da
administração pública que prestem a respetiva atividade profissional nos
serviços de prevenção ou controlo da doença Covid-19 ou em condições de
direta exposição ao vírus SARS-CoV2 durante a vigência do estado de
emergência - definindo o valor do suplemento remuneratório a pagar às
categorias profissionais aditadas;

15 de setembro






O governo entrega Proposta do OGE para 2020 ao Parlamento Nacional (timorleste.gov.tl);
Escola Portuguesa de Díli dá início a atividades letivas a 21 de setembro (Tatoli);
O Presidente da República, Francisco Guterres Lu-Olo, defendeu que o governo
timorense deve acelerar medidas de recuperação económica, o que exige a
aprovação dos OGE para 2020 e 2021, procurando assegurar “níveis elevados de
execução” das contas públicas (RTP);
O Presidente timorense afirmou que foi necessário “manter o VIII Governo em
funções” para poder responder aos “impactos adversos” e aos “sérios desafios” que o
país enfrentou este ano, incluindo a pandemia da Covid-19 (Sapo);
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14 de setembro






O Presidente da República timorense promulgou o decreto-lei que atribui um subsídio
monetário a jornalistas que trabalharam na cobertura da pandemia da Covid-19 em
Timor-Leste, durante os períodos de estado de emergência entre março e maio
(Lusa);
Com 6,6 milhões para o OGE 2021 leva o Ministério dos Assuntos Parlamentares e
Comunicação Social a fazer ajustes orçamentais (Tatoli);
O Instituto nacional de Segurança Social já efetuou 82% dos pagamentos de subsídio
ao setor privado (Tatoli);
O governo timorense prevê que a economia do país recue 6% este ano, devido aos
efeitos da pandemia da Covid-19, com uma recuperação parcial de 3,2% no próximo
ano (Sapo);

12 de setembro


Timor-Leste agradece apoio internacional no combate à Covid-19 (Tatoli);

10 de setembro








O governo e o Presidente da República, debateram a segurança fronteiriça no âmbito
da Covid-19 (timor-leste.gov.tl);
A quase totalidade dos professores portugueses destacados em Timor-Leste ao abrigo
de um projeto luso-timorense em escolas timorenses não deverão viajar para Díli no
voo que está previsto para este mês (Lusa);
Professores portugueses não deverão regressar este mês a Timor-Leste (Tvi24);
O ministro da Educação, Juventude e Desporto timorense, Armindo Maia, reafirmou o
empenho e o compromisso das autoridades do país em manter e até ampliar a
cooperação com Portugal no setor educativo e da língua (Lusa);
O governo timorense já executou 55% do Fundo Covid-19 (Tatoli);
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9 de setembro




O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), com apoio dos Estados Unidos,
doou ao Ministério da Saúde equipamentos para o fortalecimento de pontos de
promoção da saúde em sete centros comunitários de saúde (CHCs) em Município de
Covalima (unicef.org);
Os ministros de Saúde da região do sudoeste asiático reúnem em torno da pandemia
e dos serviços de saúde essenciais (covid19.gov.tl);

8 de setembro


O governo timorense anunciou ter autorizado a realização de um voo de transporte
de cidadãos da Malásia, previsto para o próximo dia 26 de setembro, que estará
ainda aberto, comercialmente, a outros passageiros (Lusa);

7 de setembro




A Comissão Anti-Corrupção (CAC) apresentou um relatório de análise da
implementação do apoio aos agregados familiares no âmbito da resposta à Covid-19
(timor-leste.gov.tl);
Escola Portuguesa de Díli reabre este mês com regras de segurança sanitária (Sapo);

4 de setembro


O Conselho de Ministros aprovou o projeto de Decreto do Governo, apresentado pelo
primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, sobre as medidas de execução da declaração de
renovação do estado de emergência (timor-leste.gov.tl):
 Todos os indivíduos que pretendam entrar ou sair do território nacional estão
obrigatoriamente sujeitos a controlo sanitário e isolamento profilático
(quarentena) com a duração mínima de 14 dias;
 É proibido o embarque em autocarros, navios ou aeronaves, a todos os
indivíduos que apresentem qualquer um dos seguintes sintomas: temperatura
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corporal superior a 37,5º C; tosse; dor de garganta; constipação; e dificuldades
respiratórias ou falta de ar, exceto em casos de evacuação médica;
 Ficam em confinamento obrigatório, durante 14 dias ou até receber alta
médica, em estabelecimento de saúde, na respetiva residência, ou centro de
isolamento estatal, os indivíduos que estejam infetados com o SARS-CoV-2, que
entrem em território nacional vindos do estrangeiro ou que se encontrem sob
vigilância das autoridades de saúde;
 Em casos excecionais, justificados por razões de saúde e segurança da
população, o Ministro do Interior pode determinar o encerramento temporário
ou a redução do horário de atendimento ao público dos postos de fronteira;
 Durante o período da vigência do estado de emergência todas as licenças,
autorizações e os demais atos administrativos e documentos mantêm-se
válidos independentemente do decurso do respetivo prazo de validade;
 A fiscalização do cumprimento das disposições do presente diploma compete
às forças e serviços de segurança e às equipas de vigilância epidemiológica e
sanitária, sendo proibida qualquer ato de resistência ativa ou passiva às ordens
emanadas pelas autoridades públicas competentes em execução da declaração
do estado de emergência;
A diretora-geral da Prestação de Serviços de Saúde em Timor-Leste, Odete Viegas,
anunciou a recuperação de mais um doente infetado com Covid-19 (Tatoli);

3 de setembro







O Presidente da República, Francisco Guterres Lú Olo, após o pedido do governo,
decretou a renovação do estado de emergência, por mais 30 dias, entre as 00h00 de
5 de setembro e as 23h59 de 4 de outubro (Decreto Presidencial n.º 59/2020 /
timor-leste.gov.tl);
O Parlamento Nacional timorense aprovou hoje a autorização ao Presidente da
República para a renovação do estado de emergência durante 30 dias, até ao início de
outubro, devido à pandemia da Covid-19 (Lusa);
O governo de Timor-Leste e o de Portugal cooperam para regresso de estudantes e
professores portugueses a Timor-Leste (Tatoli);
O primeiro-ministro timorense admitiu “grandes dificuldades” das autoridades do
país para controlar as entradas ilegais nas fronteiras, dando conta de um reforço das
patrulhas e postos de controlo para minimizar os riscos de transmissão da Covid-19
(Lusa);
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O voo previsto entre Lisboa e Díli, adiado para 19 de setembro, vai transportar
estudantes timorenses que estão em vários países e querem regressar a casa, disse à
Lusa fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste (TSF);

2 de setembro




O Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos, Joaquim Amaral, apresentou ao
Conselho de Ministros as opções político-legislativas da regulamentação de
implementação das medidas de Apoio à Retoma e Manutenção da Atividade e de
Apoio às famílias e aos produtores locais (“cesta básica”) no âmbito do Plano de
Recuperação Económica (timor-leste.gov.tl);
O governo aprovou uma dotação orçamental temporária (DOT) de 119,6 milhões de
dólares para o mês de setembro (Tatoli);

1 de setembro




O CSDS apoia a nova declaração do estado de emergência por mais 30 dias (Tatoli);
O governo atribuirá uma “cesta básica” até 25 dólares a cada timorense (Tatoli);
Um voo que a companhia aérea portuguesa euroAtlantic previa realizar para TimorLeste no domingo foi adiado até 17 de setembro (Lusa);

31 de agosto



Estão previstos 113,4 milhões de dólares para quatro medidas a curto prazo de
recuperação económica (Tatoli);
O Conselho de Estado de Timor-Leste recomendou ao Presidente da República,
Francisco Guterres Lu-Olo, a aprovação de uma nova declaração do estado de
emergência (e-global);

28 de agosto


Campanha do Turismo Doméstico pede a todos os cidadãos que sejam turistas no
país (Tatoli);
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27 de agosto





O governo, através do Ministério das Finanças, está a preparar as Propostas de Lei
referentes aos OGE para 2020 e para 2021, para serem entregues ao Parlamento
Nacional, a 15 de setembro e 15 de outubro, respectivamente (timor-leste.gov.tl);
Orçamento de Timor-Leste para 2020 prevê 95,6 milhões de euros para responder à
pandemia (Sapo);
O primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, informou Lú Olo sobre preparativos do OGE e
sobre o Plano de Recuperação Económica realizado para superar os impactos
causados pela pandemia da Covid-19 (Tatoli);

26 de agosto


O Conselho de Ministros reuniu-se para debater várias matérias, de entre elas, no
âmbito da Covid-19 (timor-leste.gov.tl):
 Aprovação do projeto de Proposta de Lei referente ao Orçamento Geral do Estado
(OGE) para 2020, que integra as despesas relativas à resposta à Covid-19 e às
medidas de recuperação económica;
 Propor ao Presidente da República, Francisco Guterres Lú Olo, a extensão do
estado de emergência, por 30 dias, visando a suspensão ou a restrição dos
direitos de circulação internacional, de circulação e de fixação de residência e de
resistência;

25 de agosto






A segunda etapa do pagamento de 200 dólares atribuídos às famílias apenas será
paga depois de agosto (Tatoli);
Cidadãos de vários países, incluindo portugueses e timorenses, lamentaram nos
últimos dias o facto de Timor-Leste estar desde março, e por tempo indefinido, sem
opções de voos comerciais que permitam entrar e sair do país (Lusa);
O Ministério da Saúde já efetuou a distribuição de 16 ambulâncias para reforçar o
serviço de saúde (Tatoli);
A UNICEF ofereceu a Timor-Leste mais de 100 mil equipamentos de proteção
individual para os centros de saúde (Tatoli);
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Timorense enviado a Bali para tratamento médico está há meses sem receber apoio
(Lusa);

24 de agosto






O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) timorense sensível a dificuldades de
saídas e entradas em Timor-Leste (Notícias ao Minuto);
O Timor-Leste foi país do Pacífico que mais gastou na resposta à pandemia (Sapo);
Timor debate renovação do estado de emergência (Plataforma);
O Ministério da Saúde retomou o Programa Nacional de Saúde na Família em TimorLeste, que se estenderá até ao final do ano de 2020 (Tatoli);
O ex-ministro das Finanças Rui Gomes afirmou que a excessiva politização em
Timor-Leste, a “epidemia incurável” que é a falta de confiança na liderança e relegar
capital humano para segundo plano condicionaram o desenvolvimento nacional
(Sapo);

19 de agosto


O governo timorense limitou as entradas na fronteira terrestre (Sapo);

18 de agosto



A Cruz Vermelha de Timor-Leste reforçou a prevenção nas zonas fronteiriças
(Observador);
Projeto luso europeu, financiado pela União Europeia e Portugal, anuncia apoios a
jornalistas timorenses durante a pandemia da Covid-19 (Plataforma);

17 de agosto


O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) adquiriu material
médico no valor de 3,88 mil euros para Timor-Leste (Sapo);
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14 de agosto


O primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, declarou que o teto final do OGE para
2020 vai ser sujeito a ajustamento (e-global);

13 de agosto


O ministro da Presidência do Conselho de Ministros reuniu com o diretor para
Timor-Leste da petrolífera australiana Santos, na qual apresentou os mecanismos de
controlo e prevenção da Covid-19 aplicados aos trabalhadores da empresa e os
desafios enfrentados perante a situação da pandemia do novo coronavírus (timorleste.gov.tl);

12 de agosto


O Conselho de Ministros reuniu-se para debater várias matérias, de entre elas, no
âmbito da Covid-19 (timor-leste.gov.tl):
 Aprovação da primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 17/2020, que cria um
suplemento remuneratório para os funcionários, agentes e trabalhadores da
administração pública que prestem a respetiva atividade profissional nos serviços
de prevenção ou controlo da Covid-19 ou em condições de direta exposição ao
vírus SARS-CoV2 durante a vigência do estado de emergência - com esta
alteração serão também abrangidos no âmbito deste suplemento
remuneratório o pessoal que exerce funções na sala de situação do Centro
Integrado de Gestão de Crises, o pessoal do Serviço Nacional de Inteligência,
cuja atividade envolva risco de infeção pelo SARS-CoV-2 e a task force para a
prevenção e controlo da Covid-19 das Administrações dos Municípios;
 Criação de um subsídio para as pessoas que realizaram atividades jornalísticas
junto da Sala de Situação, do Centro Integrado de Gestão de Crises, durante a
vigência do estado de emergência, em condições de direta exposição ao vírus
SARS-CoV2;
 Apresentação dos resultados dos pagamentos e da monotorização do apoio
monetário atribuído aos agregados familiares no âmbito da pandemia da Covid19: ao todo já beneficiaram deste apoio mais de 305 mil agregados familiares,
Página 12 de 58
Informação detalhada cronológica
Atualizada a 02/OUTUBRO/2020

COVID-19 - Medidas dos países/cidades da UCCLA

Timor-Leste





dos 12 Municípios e da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno
(RAEOA), num montante superior a 61 milhões de dólares americanos;
O Parlamento Nacional aprovou a declaração do estado emergência (timorleste.gov.tl);
16 trabalhadores chegaram a Díli em voo da Airnorth (Tatoli);
O Conselho de Ministros de Timor-Leste anunciou hoje que aprovou o Plano de
Recuperação Económica, um programa que pretende estimular “a recuperação da
economia no pós-covid-19” (Lusa);

11 de agosto





Convenção de Viena limita realização de testes de Covid-19 a diplomatas (Tatoli);
O primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, elogiou a “generosidade” de Xanana Gusmão
no apoio concebido ao governo timorense no combate à pandemia da Covid-19 (eglobal);
O governo afirmou que a execução do Fundo Covid-19 já atingiu os 54% (Tatoli);

10 de agosto




O primeiro-ministro reuniu com linhas ministeriais relevantes para analisar a
implementação do quarto estado de emergência (timor-leste.gov.tl):
 Aprovação da proposta do Vice-Ministro do Interior, para alterar a o regime de
entrada de pessoas no território de Timor-Leste - segundo a regra anterior,
podiam entrar pessoas no território nacional todas as quartas-feiras - com esta
alteração, é autorizada apenas a entrada a cada 17 dias, exceto face aos bens de
primeira necessidade, mantendo-se o disposto no despacho anterior, ou seja a
entrada todas as quartas-feiras;
Previamente, a equipa interministerial informou o primeiro-ministro, Taur Matan
Ruak, sobre a execução das medidas de prevenção da Covid-19 (Tatoli);
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6 de agosto


O governo já procedeu ao pagamento a 33 unidades hoteleiras e serviços de catering,
faltando 18 fornecedores de refeições e hotéis para quarentena durante o estado de
emergência imposto pelo Estado para fazer face à pandemia da Covid-19 (Tatoli);



O Presidente da República, Francisco Guterres Lú Olo, pediu às autoridades relevantes que
controlem, com mais eficácia os pontos de entrada no país, para prevenir a pandemia global
provocada pelo surto do novo coronavírus (saiba mais);



O governo reforçou o apelo aos cidadãos para que cumpram as medidas de confinamento
obrigatório e quarentena voluntária, normas emanadas pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) e o Ministério da Saúde (saiba mais);



Governo timorense prevê fecho das fronteiras devido à pandemia (Plataforma);

5 de agosto


A Comissão Permanente do Parlamento timorense autorizou o Presidente da República a
declarar o estado de emergência, por um período de 30 dias, em vigor a partir da 00h00 de 6
de agosto (Lusa);



O Presidente da República declarou estado de emergência, por 30 dias, a partir das 00h00 de
6 de agosto até às 23h59 de 4 de setembro de 2020 (timor-leste.gov.tl / mensagem / vídeo);



O CSDS e o Conselho de Estado (CE) recomendaram igualmente a renovação do estado de
emergência para fazer face à Covid-19 em Timor-Leste (Tatoli);



O governo prevê mais de 60 mil dólares para quarentena de 149 timorenses repatriados
(saiba mais);



Um voo do Programa Alimentar Mundial (PAM) aterrou em Díli, transportando 62 passageiros
e artigos de proteção individual, de entre os quais, 469 mil máscaras (saiba mais);

4 de agosto, Timor-Leste regista 1 novo caso de Covid-19
após 80 dias (15 de maio) sem novos casos
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4 de agosto


O ministério da Saúde timorense pediu à população para que se mantenha calma, depois da
deteção de um novo caso da Covid-19, e que aplique as medidas de prevenção, incluindo uso
de máscaras, lavagem de mãos e distanciamento físico (Lusa);



O Governo, através do Ministério das Finanças, organizou as Jornadas Orçamentais, um
seminário que marca o início da preparação do OGE de 2021 - o seminário, com o tema
“Orçamento para recuperar e reforçar o desenvolvimento”, teve como principal objetivo
discutir as prioridades nacionais baseadas no Programa do Governo, no Plano Estratégico
de Desenvolvimento Nacional, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, no
Desempenho da Política Fiscal, no Impato da Covid-19 e no Plano de Recuperação
Económica, de forma a definir um envelope fiscal para o ano de 2021 adequado às reais
necessidades do país (timor-leste.gov.tl);



O Banco Central de Timor-Leste (BCTL) informou que o saldo do Fundo Petrolífero de TimorLeste cresceu mais de mil milhões de dólares no segundo trimestre do ano, face ao trimestre
anterior (saiba mais);



O ministério da Saúde elogiou o envolvimento de parceiros internacionais na prevenção da
Covid-19 em Timor-Leste (Tatoli);



O governo timorense executou apenas 51,9% do orçamentado em regime duodecimal nos
primeiros sete meses do ano, de acordo com os dados atualizados do Portal da Transparência
do Ministério das Finanças (saiba mais);

3 de agosto


O Conselho de Ministros timorense deliberou propor a Sua Excelência, o Senhor Presidente
da República, Francisco Guterres Lú Olo, a declaração do estado de emergência, por 30 dias,
visando a suspensão ou a restrição dos direitos de circulação internacional, de circulação e de
fixação de residência e de resistência, para evitar e neutralizar os riscos de propagação do
SARS-Cov-2 (timor-leste.gov.tl);
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O ex-Presidente timorense José Ramos-Horta e o líder do maior partido, a Fretilin, Mari
Alkatiri, consideraram hoje desnecessária a declaração do estado de emergência,
considerando haver medidas alternativas que o governo pode tomar (saiba mais);



O governo timorense alocou 149 mil dólares para o repatriamento de cidadãos timorenses da
Coreia do Sul (Tatoli);

2 de agosto


O governo timorense reúne extraordinariamente o seu Conselho de Ministros na segundafeira, 3 de agosto, para aprovar o pedido ao Presidente da República para declaração do
estado de emergência devido à Covid-19 (Lusa);



Timor-Leste deve reforçar a capacidade do sistema de saúde - conclusão de um relatório de
análise da aplicação durante três meses do estado de emergência no país, devido à Covid-19
(e-global);



As autoridades timorenses querem reforçar o controlo na fronteira terrestre com a Indonésia
e deverão aumentar o número de postos de policiamento fronteiriço, disse à Lusa o viceministro do Interior (saiba mais);



O Vice-Ministro do Interior, António Armindo, acompanhado do Comandante da Unidade
de Patrulhamento das Fronteiras (UPF), Superintendente João Sancho Pires e do
Comandante da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) do Município de Covalima,
Superintendente António Maria de Sá, visitaram o Posto da UPF e a esquadra da PNTL na
área fronteiriça de Timor-Leste com a Indonésia, no Município de Covalima (timorleste.gov.tl);

30 de julho


O repatriamento de mais de 160 timorenses, da Coreia do Sul e Indonésia, foi adiado para 5
de agosto (Tatoli);
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O setor turístico timorense, em colaboração com a cooperação norte-americana, inicia em
agosto uma nova campanha de promoção do turismo doméstico para tornar a crise da Covid19 numa oportunidade de desenvolvimento do mercado interno (Lusa);



Timor envia para o parlamento Acordo de Serviços Aéreos com Austrália (saiba mais);

29 de julho


O Conselho de Ministro aprovou um pacote de quatro medidas de curto prazo para
mitigação dos impactos da crise económica resultante da pandemia da Covid-19,
proposto pela Comissão para a Elaboração do Plano de Recuperação Económica,
liderada pelo ex-Ministro das Finanças, Rui Augusto Gomes (timor-leste.gov.tl /
comunicado):
 Atribuição de uma “cesta básica”, contendo bens alimentares, que ofereçam os
nutrientes necessários, bem como produtos de limpeza e higiene, a todas as
famílias do país - esta medida visa apoiar as famílias na satisfação das
necessidades básicas, contribuindo para combater a fome e maiores
vulnerabilidades existentes, a par do apoio aos agricultores, produtores e
comerciantes locais, de modo a incentivar também a oferta local e a garantir o
escoamento da produção;
 Criação de um subsídio mensal pecuniário às entidades empregadoras que
retomem a atividade regular e em particular àquelas cuja atividade esteja
fortemente relacionada e dependente do turismo, como o caso do setor
hoteleiro, agências de viagens e companhias aéreas - com o objetivo de auxiliar
a retoma económica, ajudando-as a suportar os custos fixos, nomeadamente,
com salários, rendas e impostos ou outros e a fazer pequenos investimentos
necessários à sua atividade - o valor do subsídio será calculado com base na
ponderação da perda do volume de negócios e do número de trabalhadores;
 A medida já adotada, relativa à dispensa de pagamento da parcela da taxa
contributiva para a segurança social a cargo das entidades empregadoras, será
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ampliada e reformulada, com vista à sua aplicação durante os próximos seis
meses, aumentando a liquidez dos empregadores, com a eliminação temporária
dos custos com as mencionadas contribuições;
 Concessão de um subsídio extraordinário, equivalente a 60% do valor de
incidência do primeiro escalão da adesão facultativa, que equivale o valor líquido
de 33,60 dólares americanos, aos trabalhadores por conta própria e de todos
aqueles que se inserem no setor informal, na condição de efetuarem o seu
registo como contribuintes para o sistema de segurança social, entre os meses
de julho e setembro de 2020, e de manterem o pagamento das respetivas
contribuições durante pelo menos mais três meses, após o final do subsídio, ou
seja, até março de 2021, com o objetivo de apoiar os trabalhadores que se
encontram em situação de total desproteção social;
Além deste conjunto de medidas, a Comissão irá em breve apresentar as suas
recomendações ao Conselho de Ministros referentes às medidas serem aprovadas e
implementadas a partir de 2021, com vista à recuperação da economia nacional.
Depois da fase de estabilização da economia, iniciada ainda durante o estado de
emergência e da fase de recuperação económica, prevê-se que a partir de 2022 se
inicie a fase de crescimento económico.


Foi laçada a iniciativa “Recuperação do Processo Educativo em Segurança” - iniciativa,
coliderada pelo Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD) e pela
UNICEF, que tem como objetivo ajudar as escolas a estabelecerem protocolos para
uma reabertura das escolas em segurança (saiba mais);



O responsável do Programa Alimentar Mundial em Timor-Leste alertou para os riscos
de a pandemia da Covid-19 agravar as condições alimentares e de nutrição de uma
parte da população timorense, já vulnerável (Lusa);
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Agentes da cooperação portuguesa destacados em vários projetos em Timor-Leste
estão a começar, lentamente, a regressar ao país, apesar de fortes condicionalismos
que incluem a proibição de voos comerciais e charters, devido à Covid-19 (Sapo);

28 de julho


O governo apresentou ao Parlamento Nacional o relatório “Grande Estratégia de
Combate à Sars-CoV-2 (Covid-19) em Timor-Leste” (timor-leste.gov.tl);



Timor-Leste deve reforçar sistema de saúde para responder a pandemias
(Plataforma);



Relatório aponta carências e dificuldades no combate à Covid-19 em Timor-Leste
(saiba mais);



O primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, pediu “ajuda” ao Parlamento Nacional para
que aprove alterações à lei de imigração e asilo e à lei do sistema de saúde, para
poder continuar a aplicar medidas de controlo e prevenção da Covid-19 (Lusa);



O governo timorense está a estudar opções que permitam o regresso a Timor-Leste
de professores portugueses que saíram do país em abril, devido à Covid-19 (saiba
mais);



O Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) já utilizou 92,1 milhões de dólares
americanos do Fundo Covid-19 (Tatoli);

27 de julho





Governo timorense promove regresso às aulas em segurança (Plataforma);
O Presidente da República vetou por inconstitucionalidade um decreto-lei do governo
relativo ao regime jurídico da vigilância epidemiológica e sanitária a aplicar na
resposta à Covid-19 depois do fim do estado de emergência (Sapo);
Já reabriram 174 escolas no município de Díli (Tatoli);
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24 de julho




O Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD) felicitou o governo timorense pela
resposta à pandemia da Covid-19 (timor-leste.gov.tl);
A Austrália concede ao Ministério da Solidariedade Social e Inclusão mais de 600 mil
dólares em resposta à crise provocada pela Covid-19 (Tatoli);
Nova clínica luso-timorense apoia população em zona fronteiriça de Timor-Leste
(saiba mais);

23 de julho


O governo e Banco Central assinaram um acordo para a gestão operacional do
Programa Moratória de Crédito no âmbito da política económica de resposta à Covid19 (timor-leste.gov.tl);

22 de julho





A Ministra da Saúde e o Vice-Ministro do Interior coordenam elaboração do plano de
contingência de prevenção da Covid-19 (timor-leste.gov.tl);
O governo timorense prepara alteração legislativa que visa permitir às autoridades
competentes em matéria de vigilância epidemiológica e sanitária usar mecanismos de
proteção da saúde pública, no sentido de evitar e neutralizar riscos de disseminação e
alastramento de doenças na população (saiba mais);
O Conselho de Ministros reuniu e procedeu à análise do conjunto de recomendações
de medidas de curto prazo, para a primeira fase de mitigação dos impactos da crise
da Covid-19, propostas pela Comissão para a Elaboração do Plano de Recuperação
Económica (comunicado);

21 de julho


O Fundo Petrolífero registou uma quebra, no segundo trimestre de 2020, no entanto
foi uma quebra inferior ao primeiro trimestre (e-global);
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A empresa Timor Resources, que está a investir na exploração de petróleo ‘onshore’
no sul de Timor-Leste, doou 100 mil máscaras ao ex-presidente, Xanana Gusmão,
para distribuir pela população no âmbito do combate à Covid-19 (Lusa);

17 de julho





A Organização das Nações Unidas (ONU) e Portugal estão a apoiar a formação de
profissionais de saúde timorenses sobre cuidados a prestar a mulheres grávidas e
mães com Covid-19, no âmbito da prevenção e mitigação da pandemia em TimorLeste (Sapo);
O embaixador da União Europeia (UE) em Timor-Leste, Andrew Jacobs, afirmou que a
UE irá transferiu 7,6 milhões de dólares para a conta do Tesouro timorense (Tatoli);
XXIV Aniversário da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) sem
atividades devido à Covid-19 (saiba mais);

16 de julho


Mais de uma centena de empresas fecharam a sua atividade empresarial em TimorLeste, e várias outras encerraram definitivamente desde o início do ano, devido ao
impacto da Covid-19 (Lusa);

13 de julho




A Autoridade de Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL) informou que os voos
domésticos comerciais, suspensos desde 3 de abril, podem retomar a atividade
normal (Lusa);
O BAD e o governo de Timor-Leste assinaram um acordo de subvenção para apoiar 2
mil famílias do setor do café em boas práticas agrícolas e acesso ao financiamento
(saiba mais);
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10 de julho


O PNUD entregou ao governo timorense um conjunto de material e equipamento
médico, comprado no mercado internacional em nome de Timor-Leste, para
responder à Covid-19 (Plataforma);

9 de julho







O ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Manuel Leite Magalhães,
reuniu com o embaixador da China em Timor-Leste, Xiao Jianguo, onde foram
abordados os programas da cooperação chinesa em Timor-Leste, nomeadamente o
apoio da China na luta contra a Covid-19 e novas áreas de cooperação entre dois
países (timor-leste.gov.tl);
A Autoridade de Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL) informou que os voos
comerciais, regulares ou charters, de e para Díli vão continuar suspensos por tempo
indefinido, impedindo assim voos que estavam a ser preparados (Lusa);
O governo assinou acordos com o BAD e com o PNUD, para um programa relacionado
com a segurança alimentar (saiba mais);
A pandemia da Covid-19 afetou a situação alimentar e o rendimento da maioria das
famílias timorenses, agravando as condições que, especialmente a nível rural, já eram
problemáticas, segundo uma análise preliminar em Timor-Leste (saiba mais);

8 de julho




O governo timorense começou a analisar um conjunto de medidas a implementar a
curto prazo, ainda este ano, para responder ao impacto da pandemia da Covid-19 no
país (Lusa);
O presidente da Comissão para a Elaboração do Plano de Recuperação Económica,
Rui Augusto Gomes, fez uma apresentação ao Conselho de Ministros sobre um
conjunto de recomendações de medidas de curto prazo, para a primeira fase de
mitigação dos impactos da crise da Covid-19 (timor-leste.gov.tl);
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7 de julho


A oposição timorense pediu explicações ao governo pelo facto de continuarem por
pagar serviços de hotéis e de catering usados pelo Estado para a quarentena
decretada devido à pandemia da Covid-19 (saiba mais);

5 de julho


A resposta rápida das autoridades, com o fecho de fronteiras e a quarentena
obrigatória a quem chegava, a resposta pronta da população timorense – dezenas de
milhares de pessoas saíram de Díli – e alguma sorte permitiram a Timor-Leste, pelo
menos para já, estar livre de casos da Covid-19 (Plataforma);

3 de julho


A Comissão do Plano de Recuperação Económica recolhe informações de várias
entidades (Tatoli);

2 de julho





O sistema bancário timorense ‘perdeu’ no primeiro trimestre do ano depósitos de
clientes no valor de quase 37,5 milhões de dólares, uma queda de cerca de 3,6% face
ao final de 2019 (Lusa);
Governo timorense prepara diploma conjunto sobre entradas fronteiriças (RTP);
A AirTimor informou que só deverá poder retomar os voos regulares entre Díli e
Singapura “em setembro ou outubro”, devido às restrições que continuam a existir
tanto em Timor-Leste como em Singapura (Sapo);

1 de julho


O Conselho de Ministros aprovou a celebração de um acordo com o BAD, relativo a
uma contribuição financeira, a partir do Fundo de Resposta a Desastres da ÁsiaPacífico, com o valor de 1 milhão de dólares americanos, para apoiar a população
afetada pela Covid-19 - o acordo prevê que a contribuição financeira seja usada na
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compra de alimentos a agricultores nacionais e da sua distribuição às famílias mais
vulneráveis - o programa será implementado pela ONU em coordenação com o
Ministério da Agricultura e Pescas (comunicado);

30 de junho


O primeiro-ministro timorense, Taur Matan Ruak, afirmou que Timor-Leste não deve
“cantar vitória” apesar de estar atualmente sem casos ativos da Covid-19 e que é
importante continuar vigilante e cumprir as regras das autoridades de saúde (Lusa);

29 de junho






O Conselho de Ministros reuniu-se no Palácio do Governo, em Díli, e aprovou o teto
orçamental no valor de 1.492,3 milhões de dólares americanos para o OGE referente
ao ano financeiro de 2020 - prevendo as medidas para a estabilização económica no
âmbito da Covid-19 (comunicado);
O Governo timorense executou até meados de junho 60,4% dos mais de 150 milhões
de dólares do Fundo Covid-19, para responder à pandemia, segundo um relatório do
Ministério das Finanças (Lusa);
Timor mantém objetivo de criar 300 mil empregos na legislatura, apesar da pandemia
da Covid-19 (saiba mais);

26 de junho




Timor-Leste termina o estado de emergência, aplicado devido à pandemia da Covid19, mas as medidas no país, particularmente nas fronteiras e na quarentena, vão
continuar: as fronteiras terrestres continuarão a abrir apenas 2 horas, uma vez por
semana (saiba mais);
O responsável das Nações Unidas em Timor-Leste afirmou que as autoridades não
podem ser complacentes face ao risco que permanece da pandemia da Covid-19,
retirando as restrições em vigor gradualmente e mantendo as medidas de vigilância
de saúde (Lusa);
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A OMS recomendou que Timor-Leste se mantenha “alerta e vigilante” e continue a
avançar nos preparativos do sistema de saúde para poder responder a eventuais
novos casos de Covid-19 (saiba mais);
Segundo um porta-voz do centro de crise, o sistema de saúde timorense consegue
conter eventuais novos casos de Covid-19 que surjam no país, mas teria dificuldades
perante um contágio de maior dimensão, apesar de alguns preparativos nos últimos
meses (saiba mais);
O Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD) já efetuou a distribuição de
10 mil máscaras cirúrgicas (Tatoli);

25 de junho






Teve lugar uma reunião da Comissão Interministerial de Coordenação das Medidas de
Prevenção e Controlo da Covid-19, na qual foi decidido (timor-leste.gov.tl):
 A não solicitação, ao Presidente da República, da extensão do estado de
emergência, considerando o término da terceira fase da vigência do estado de
emergência às 23h59 de dia 26 de junho de 2020;
 Passagem das competências de coordenação das medidas de combate à Covid-19
para o Ministério Saúde, em coordenação com o CIGC e outros ministérios
relevantes;
 Extinção da Comissão Interministerial de coordenação para a implementação das
medidas de prevenção e o controlo do novo Coronavírus (Sars-CoV-2), passando
as suas competências para o Conselho de Ministros;
 Extensão, por mais um mês, o contrato com a companhia aérea Air North, que
realiza voos regulares para Timor-Leste, permitindo manter uma rota de trânsito
aéreo, o fornecimento de medicamentos e equipamentos necessários para a
prevenção e combate à Covid-19 e também o fornecimento de bens essenciais e
mercadorias fundamentais para a vida da população e das empresas nacionais;
O Ministro das Finanças afirmou que a pandemia da Covid-19 exacerbou as
fragilidades e desigualdades que Timor-Leste já sentia, mas pode ser uma
oportunidade para corrigir essas questões e melhorar o desenvolvimento nacional
(Lusa);
O Diretor-Geral do Ministério da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI) afirmou que o
processo de pagamento do subsídio, no valor de 200 dólares americanos atribuído às
famílias da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno (RAEOA) terá lugar
no dia 4 de julho (Tatoli);
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O novo Ministro da Educação, Armindo Maia, afirmou que a prioridade é "reabrir as
escolas” no cenário da pandemia de Covid-19, melhorando as condições para que os
alunos possam regressar a todos os níveis do setor educativo (Porto Canal);
A nova Ministra dos Negócios Estrangeiros, Adaljiza Magno, considera essencial rever
as prioridades da diplomacia no contexto pós-Covid-19, olhando para o reforço da
cooperação bilateral e multilateral do país (Sapo);

24 de junho




O Conselho de Ministros reuniu-se, tendo aprovado as seguintes medidas, no âmbito
da gestão de pandemias e/ou crises de saúde pública (timor-leste.gov.tl):
 Aprovação do projeto de Decreto-Lei relativo à primeira alteração ao DecretoLei n.º 16/2020, de 30 de abril, sobre as medidas de apoio ao emprego no
âmbito da pandemia da Covid-19: considerando a evolução favorável da
pandemia, não se prolongará os apoios além do mês de junho, assim sendo, os
apoios, aplicam-se aos contratos de trabalho que tenham sido suspensos, ou
cujos períodos normais de trabalho tenham sido reduzidos nos meses de março,
abril, maio e junho de 2020, assim como às contribuições relativas aos mesmos
meses;
 Alteração à Lei n.º 11/2017, de 24 de maio, Lei de Migração e Asilo: que dá
poderes ao governo de ordenar o encerramento temporário dos postos de
fronteira, quando se verifique uma pandemia ou uma emergência de saúde de
âmbito internacional, bem como proibir a temporariamente a estrangeiros, em
cujo país de origem, ou em país por que tenham passado em trânsito, exista um
surto de casos de doença que pelo seu grau de transmissibilidade, por infeção
ou contaminação, constitua, uma vez importado para o território nacional, um
risco para a saúde pública;
O primeiro-ministro timorense, Taur Matan Ruak deixou mensagens de “ânimo, de
confiança e encorajamento” para responder ao que diz ser o período de “crise, de
incerteza e de receio face ao futuro” que Timor-Leste enfrenta (saiba mais);

23 de junho


O Parlamento Nacional aprovou a proposta de eliminação de 500 dólares americanos
do Fundo Covid-19 (Tatoli);
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22 de junho


O BAD aprovou uma doação de um milhão de dólares para apoiar a resposta do
Governo timorense à pandemia da Covid-19 (Lusa);

19 de junho




O primeiro-ministro timorense, Taur Matan Ruak, afirmou que investimento é
prioridade (saiba mais);
O Ministério da Saúde apelou à comunidade para o cumprimento das regras de
higienização (Tatoli);
Decorreu uma reunião virtual entre os Pontos Focais de Género da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa (CPLP), subordinada ao tema “Impacto da Covid-19 na
Igualdade de Género na CPLP. Troca de experiências para evitar retrocessos no pós
Covid-19” (saiba mais);

18 de junho





Os membros da Comissão para a Elaboração do Plano de Recuperação Económica
tomaram posse (timor-leste.gov);
O governo timorense alterou as regras nas fronteiras terrestres do país, no âmbito da
Covid-19, e passou a proibir a entrada de mercadorias, segundo um despacho do
executivo, uma decisão que já afetou empresários e cidadãos (Lusa);
O primeiro-ministro timorense afirmou que cerca de 231 mil famílias, de um universo
de 298 mil, já receberam um subsídio de 200 dólares do Governo, no âmbito das
medidas para combater os efeitos socioeconómicos da pandemia (saiba mais);

17 de junho


O Conselho de Ministros aprovou um projeto de Decreto-Lei sobre o Regime Jurídico
da Vigilância Epidemiológica e da Vigilância Sanitária, que visa dotar as autoridades
de vigilância epidemiológica e sanitária um leque de medidas adequado à proteção
e promoção da saúde pública, procurando evitar e neutralizar riscos de
disseminação e alastramento de doenças na população (comunicado);
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Decorreram, nos dias 16 e 17 de junho, audiências com membros do governo e
comissões do Parlamento Nacional, para apreciação inicial da Proposta de lei n.º
17/V (2ª), sobre a realização da segunda transferência extraordinária do fundo
petrolífero no ano financeiro de 2020 (timor-leste.gov);
Segundo um estudo preliminar do Banco Central de Timor-Leste (BCTL) a economia
timorense já recuou pelo menos 6% este ano, devido aos efeitos da pandemia da
Covid-19 e ao menor gasto público (Lusa);
A UE e cinco organizações não-governamentais (ONG) internacionais associaram-se a
organizações timorenses para dar apoio a alguns dos setores mais vulneráveis da
população, no quadro de resposta à pandemia da Covid-19 (saiba mais);
O governo reuniu com a Cruz Vermelha de Timor-Leste - os voluntários e
funcionários têm trabalhado em conjunto com o Ministério da Saúde na resposta à
Covid-19 (timor-leste.gov);
O governo timorense aprovou um conjunto de medidas de vigilância epidemiológica e
sanitária que permitem manter vigilância acrescida à Covid-19, especialmente nas
fronteiras do país, depois do fim do atual estado de emergência (saiba mais);

16 de junho




O governo reuniu com representantes da UNICEF, que tem apoiado Timor-Leste na
resposta à Covid-19 (timor-leste.gov);
O MSSI afirmou que famílias de Oé-Cusse receberão subsídio após término do
pagamento nos 12 municípios (Tatoli);
Japão apoia Timor-Leste no combate à Covid-19 com 4,6 milhões de dólares (saiba
mais);

15 de junho




Mais de 170 mil famílias em Timor-Leste, de um universo de cerca de 298 mil, já
receberam um subsídio de 200 dólares do governo no âmbito de medidas de
resposta socioeconómica aos efeitos da pandemia (Lusa);
O governo reuniu com a Embaixada dos Estados Unidos da América (EUA),
considerando o apoio dos EUA à luta contra a Covid-19 e outros assuntos bilaterais
pendentes (timor-leste.gov);
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O Comissário Anticorrupção (CAC) afirmou que o pagamento de subsídio a famílias
desrespeita procedimentos de prevenção da Covid-19 (Tatoli);

14 de junho




O Programa Alimentar Mundial (PAM) iniciou um serviço semanal de voos
humanitários entre Kuala Lumpur e Díli para passageiros e carga médica, no âmbito
da resposta à Covid-19 em Timor-Leste (Lusa);
O governo reuniu com um representante do Programa Alimentar Mundial (WFP)
que manifestou a disponibilidade da organização para apoiar o governo no processo
de distribuição do arroz comprado à República Socialista do Vietname, para
compensar a possível escassez durante a pandemia da Covid-19 (timor-leste.gov);

12 de junho


Teve lugar uma reunião da Comissão Interministerial de Coordenação das Medidas de
Prevenção e Controlo da Covid-19 - na qual se procedeu à avaliação da situação geral
no país, os resultados das medidas de prevenção e combate ao SARS-CoV-2 já
implementadas e as opções e recomendações para a estratégia a ser seguida após o
término da terceira fase da vigência do estado de emergência (timor-leste.gov.tl);

11 de junho


O Conselho de Gestão aloca 3,2 milhões de dólares para atribuição de subsídios a
estudantes não bolseiros, no âmbito do Fundo Covid-19 (saiba mais);

10 de junho


O Conselho de Ministros aprovou a criação da Comissão para a Elaboração do Plano
de Recuperação Económica e a nomeação de Rui Gomes para a sua liderança (timorleste.gov.tl):



Mais de 17 mil famílias de 12 municípios já receberam o subsídio (Tatoli);
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Conclusão do pagamento do suplemento remuneratório à PNTL e as Falintil – Forças
de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL), do Fundo Covid-19 (saiba mais);



O Major-General Lere Anan Timur afirmou que os novos postos militares criados
junto à fronteira terrestre no âmbito do combate à Covid-19 precisam de apoio
logístico do Estado (saiba mais);



O Presidente da República, Francisco Guterres Lú Olo, agradeceu ao governo dos
Estados Unidos da América pelo seu apoio ao combate à Covid-19 em Timor-Leste, no
encontro com a embaixadora dos Estados Unidos em Timor-Leste, Kathleen
Fitzpatrick;

9 de junho




O governo iniciou o pagamento do apoio monetário aos agregados familiares no
âmbito da pandemia de Covid-19 (timor-leste.gov.tl):
 Nesta primeira fase, serão pagos dois meses, no valor de 200 dólares
americanos por cada uma kain, relativos aos primeiros dois meses do subsídio,
que irão beneficiar mais de 298 mil famílias, de todo o país, excluindo a Região
Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno;
O ministro dos Negócios Estrangeiros demissionário timorense afirmou que os apoios
do Governo não abrangem todos os cidadãos timorenses no estrangeiro, mas apenas
estudantes não bolseiros que estão retidos e não podem regressar ao país devido à
Covid-19 (Lusa);

8 de junho


O CIGC informou que quase 30 pessoas entraram ilegalmente em Timor-Leste desde
final de maio (saiba mais);
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5 de junho


O ex-Ministro do Planeamento e Finanças, Rui Gomes, reuniu-se com o PrimeiroMinistro, Taur Matam Ruak, no intuito de dirigir uma equipa destinada a planear a
recuperação económica do país (Tatoli);



O Presidente da República timorense promulgou o programa de apoio financeiro
direto a cidadãos timorenses no estrangeiro que careçam de meios financeiros e não
consigam voltar a Timor-Leste devido à pandemia da Covid-19 (Lusa);

4 de junho


O primeiro-ministro anunciou a criação de uma equipa para preparar um plano de
recuperação económica do país (Sapo);



O governo timorense reuniu com Embaixador da Austrália, abordando vários temas,
de entre eles o acordo assinado entre ambos países face à contribuição financeira
para apoiar a resiliência comunitária e a recuperação económica nacional durante a
pandemia da Covid-19 (timor-leste.gov.tl);



O Ministério da Saúde timorense e a UNICEF lançaram linha telefónica do país
dedicada à saúde mental, no quadro das ações relacionadas com a Covid-19 - 12123 o serviço telefónico gratuito (Lusa);

3 de junho


O Conselho de Ministros reuniu-se, tendo aprovado as seguintes medidas (timorleste.gov.tl):
 Dotação orçamental temporária referente ao mês de junho de 2020, em 122,3
milhões dólares americanos (incluindo o pagamento de empréstimos) - entre
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outras despesas, este valor inclui 7 milhões de dólares americanos para
assegurar o pagamento do subsídio extraordinário, de 60% da remuneração, no
âmbito da medida de apoio ao emprego;
 Primeira alteração à Lei n.º 2/2020 (que criou o Fundo Covid-19) no intuito de
clarificar que entre as finalidades do Fundo se encontra também o
financiamento de medidas de apoio económico e de proteção social em
resposta às consequências económicas das medidas de prevenção e combate à
doença Covid-19 e à crise económica mundial provocada pela pandemia, bem
como das despesas de funcionamento do próprio Fundo;


O governo timorense anunciou o início do pagamento do apoio às famílias na próxima
segunda-feira, dia 8 de junho de 2020 (Lusa);

2 de junho


O Ministério da Saúde sugeriu a redução do número de estudantes por turma, como
medida de prevenção da Covid-19, ao MEJD e ao Ministério do Ensino Superior,
Ciência e Cultura (MESCC) considerando as suas tutelas (Tatoli);



O governo reuniu com parceiros de desenvolvimento - Banco Mundial, ONU, PNUD para debater o plano de recuperação socioeconómica e de desenvolvimento nacional
- Taur Matan Ruak salientou que atualmente o governo está concentrado no
programa de estabilização nacional, para responder à situação epidemiológica da
Covid-19, aos efeitos dos desastres nacionais e aos impactos socioeconómicos
(timor-leste.gov.tl);

1 de junho


O Governo participou no debate com os membros do Parlamento Nacional, sobre a
execução do Fundo Covid-19, conclusões (timor-leste.gov.tl):
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 A Vice-Ministra das Finanças informou que a taxa de execução do Fundo Covid-19
já ultrapassou os 45%;
 As medidas de normalização e recuperação económica no âmbito da pandemia da
Covid-19 encontram-se em fase de implementação e dividem-se em três
componentes principais:
1) Apoios em que Estado abdica de receitas, como é exemplo a isenção parcial
no pagamento de contas de energia elétrica;
2) Acesso ao crédito, mecanismo de apoio às micro, pequenas e médias
empresas (MPME), através do qual o Estado partilha o risco de concessão de
crédito com os bancos comerciais;
3) Transferência direta de dinheiro, como é caso do apoio monetário aos
agregados familiares no âmbito da pandemia de Covid-19;
 A medida de apoio aos agregados familiares irá abranger mais de 320 mil famílias
e o processo de identificação e revisão dos beneficiários está já em processo de
finalização, prevendo-se que o apoio comece a ser pago até ao final do mês de
junho;

30 de maio


Os representantes da agência da ONU em seis países de língua portuguesa - Angola,
Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste - contam os
desafios que enfrentam em plena pandemia (saiba mais);

29 de maio


O Conselho de Ministros aprovou o projeto de Decreto do Governo, apresentado pelo
Primeiro-Ministro, Taur Matan Ruak, sobre as medidas de execução da renovação da
declaração do estado de emergência e a sua flexibilização (comunicado):
 Manutenção das medidas relativas à circulação internacional, podendo agora o
Primeiro-Ministro também autorizar excecionalmente, além dos casos
anteriormente previstos, a entrada de estrangeiros em território nacional, em
casos devidamente fundamentados, relacionados com a laboração de empresas;
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 Manutenção das medidas de controlo sanitário das entradas e saídas de território
nacional e circulação em território nacional e fixação de residência, sendo que
através de despacho, o Ministro do Interior pode determinar o encerramento
temporário dos postos de fronteira;
 Os serviços públicos deverão funcionar normalmente, devendo ser assegurada a
existência de uma distância mínima de um metro e meio entre indivíduos e é
obrigatório o uso de máscara de proteção e lavagem das mãos antes da entrada
nos espaços públicos;
 Os estabelecimentos de ensino pré-escolar, de ensino básico, de ensino
secundário, de ensino superior e de formação profissional ou técnico vocacional
podem agora realizar atividades letivas em regime presencial, desde que
cumpridas as normas técnicas a serem aprovadas pelo Ministério da Saúde,
Ministério da Educação, Juventude e Desporto e Ministério do Ensino Superior,
Ciência e Cultura;
 Com o presente Decreto-Lei mantêm-se as regras de acesso e permanência nos
recintos dos mercados e são retiradas as limitações relacionadas com as
atividades económicas privadas;
 Deixa de haver limitações às atividades religiosas, desportivas e ao direito à greve
e de manifestação;
 Durante

a

vigência

do

estado

de

emergência

mantêm-se

válidos,

independentemente do decurso do respetivo prazo de validade, as licenças, as
autorizações e os demais atos administrativos e documentos;


Chegada ao país de um primeiro carregamento de medicamentos de emergência,
para o reforço do Sistema Nacional de Saúde de Timor-Leste no combate à Covid19, adquiridos pelo governo através do PNUD;
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28 de maio


Timor-Leste recebeu equipamentos e material médico para a luta à Covid-19 doado
pela República Popular da China, nomeadamente: 42 mil máscaras, 40 mil máscaras
KN95, 4400 fatos de proteção, 4440 viseiras, 4400 capas de sapatos, 5000 luvas
médicas, 80 termómetros e 90 ventiladores portáteis (timor-leste.gov.tl);



O pagamento de apoios ao emprego em Timor-Leste, uma das medidas
governamentais para responder à crise sanitária, continua sem data prevista, devido
a dificuldades técnicas e orçamentais com o fundo especial criado pelo executivo,
disseram fontes oficiais (Lusa);

27 de maio


O Presidente da República, Francisco Guterres Lú Olo, prorrogou o estado de
emergência nacional, em vigor desde a 00h00 do dia 28 de maio até às 23h59 do dia
26 de junho de 2020 (Decreto Presidencial n.º 35/2020 / mensagem) - O parlamento
nacional aprovou a prorrogação do estado de emergência através da Lei n.º 7/2020;

26 de maio


Governo timorense prepara pagamento de apoio a quase 327 mil famílias (Lusa);



O Presidente da República, Francisco Guterres Lú Olo, solicitou ao Parlamento
Nacional a prorrogação do estado de emergência devido à Covid-19 durante mais 30
dias, de 28 de maio a 26 de junho de 2020, considerando menos restrições
(comunicado);



O responsável da ONU, em Timor-Leste, afirmou que o país deve aproveitar os
desafios da pandemia da Covid-19 para apostar em novos padrões de produção e
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consumo mais sustentáveis, fortalecendo a resiliência da população e o seu capital
humano (Lusa);


O Ministério da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI) timorense entregou às Finanças
uma lista com quase 327 mil famílias que vão receber um apoio financeiro de 200
dólares organizado no âmbito da resposta à Covid-19 (saiba mais);



Chegada de material de biossegurança de combate à Covid-19, doado por duas
fundações chinesas, a Jack Ma e Alibaba, ao governo timorense: 10 ventiladores, 39
termómetros, 5 mil pacotes de deteção e reagentes, 130 mil máscaras, 5 mil
viseiras, 20 mil luvas e 5 mil fatos de proteção pessoal;



A Ministra das Finanças, Sara Lobo Brites, e o representante da Organização
Internacional de Trabalho (OIT), Albert Uriyo, assinaram um acordo para o apoio
financeiro de 748 mil dólares americanos destinado aos custos operacionais da
atribuição de subsídio aos agregados familiares timorenses (Tatoli);

25 de maio


O Presidente timorense convocou, para o dia 26 de maio, o Conselho de Estado e o
CSDS para debater o pedido do governo de extensão do estado de emergência (saiba
mais);



O Conselho de Ministros decidiu solicitar ao Presidente da República a extensão por
mais 30 dias, do estado de emergência que termina no próximo dia 27 de maio
(timor-leste.gov);



O antigo Presidente timorense José Ramos-Horta pronunciou-se acerca do estado
de emergência no país (comunicado);
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24 de maio


O Banco Mundial prevê que a economia de Timor-Leste recue, pelo menos 5% este
ano, considerando o impacto causado pelas medidas de prevenção e combate à
Covid-19 (e-global);

22 de maio












Mais de 310 mil famílias timorenses deverão receber um apoio de 100 dólares
aprovado pelo Governo como resposta ao impacto socioeconómico da pandemia da
Covid-19, segundo dados preliminares do executivo (Lusa);
O Governo timorense irá solicitar ao Parlamento Nacional o reforço do Fundo Covid19 e da conta do Tesouro por forma a suprir carências orçamentais e dotar as
medidas de apoio socioeconómico anunciadas pelo governo;
Mau tempo provoca cheias em quatro municípios timorenses: tendo atingido um dos
espaços preparados para a quarentena da Covid-19, nomeadamente na zona de Tasi
Tolo;
O MEJD reúne-se para elaboração de plano para retoma das actividades letivas do
ensino pré-escolar ao ensino secundário, após o término do estado de emergência
(Tatoli);
Organizações da sociedade civil recomendam ao CIGC a manutenção das forças de
segurança e autoridades nas fronteiras, de modo a reforçar as medidas de combate
e prevenção da Covid-19;
O Ministro da Saúde, Bonifácio Maucoli dos Reis, anunciou que irá adquirir 18
ambulâncias multifunções - investimento orçamentado em cerca de 900 mil dólares,
com o propósito de reforçar a resposta de combate à Covid-19 no país (saiba mais);

21 de maio


O primeiro-ministro timorense, Taur Matan Ruak, afirmou que o governo tenciona
implementar, em breve, medidas de apoio socioeconómico de resposta ao impacto
da pandemia do novo coronavírus (Lusa);
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Em reunião do Conselho de Ministros, o governo timorense aprovou (comunicado):
 Aprovação da celebração de um acordo entre os governos de Timor-Leste e da
Austrália, relativo a uma contribuição financeira direta, a realizar pelo Governo
da Austrália, com o valor de sete milhões de dólares australianos, para apoiar a
resiliência comunitária e a recuperação económica em Timor-Leste durante a
pandemia da Covid-19;
 Autorização para a celebração um acordo, entre o Governo de Timor-Leste e a
Organização Internacional do Trabalho (OIT) relativo a uma subvenção no âmbito
do programa “Não deixar ninguém para trás na resposta à Covid-19 de TimorLeste - Apoio financeiro à implementação do sistema de transferência do apoio
para famílias com baixos rendimentos” - nos termos do referido acordo, a OIT irá
doar ao Governo de Timor-Leste a quantia de 748 mil dólares americanos para
financiar os custos operacionais da implementação do apoio aos agregados
familiares timorenses, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 15/2020, de 30 de abril;
 Aprovação da compra de 30 mil toneladas de arroz à República Socialista do
Vietname, para reforço do armazenamento de arroz existente no país e para fazer
face a uma possível escassez durante a pandemia de Covid-19;
O Ministério dos Transportes e Comunicações emitiu um esclarecimento sobre o
transporte aéreo Díli - Darwin: a Airnorth opera excecionalmente três voos semanais
entre os destinos, desde o dia 10 de abril, para efeitos de transporte de
suprimentos médicos, emergências médicas e o fornecimento de bens e serviços
essenciais para cidadãos e empresas em território nacional;
Voo de repatriamento de filipinos, em Timor-Leste aguarda autorização aérea
(Observador);

20 de maio


O Diretor Executivo do Fórum das Organizações Não Governamentais de Timor-Leste
(FONGTIL), Daniel Santos do Carmo, solicitou a análise, dos deputados, da
implementação do Fundo Covid-19 (saiba mais);
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18 de maio


O porta-voz do CIGC, Rui Maria de Araújo, apelou à população - sobretudo dos
municípios de Covalima, Bobonaro e da RAEOA - para não atravessarem as fronteiras
com a Indonésia de modo a evitar novos casos de Covid-19 no país (Tatoli);

15 de maio









Timor-Leste sem casos ativos de Covid-19 (timor-leste.gov.tl);
Receção de equipamento doado pela União Europeia (EU), através da UNICEF, para
auxiliar no combate à Covid-19;
O Banco Mundial prevê que economia timorense recue pelo menos 5% em 2020
(Lusa);
O governo da República Popular da China demonstrou disponibilidade para apoiar a
PNTL e a F-FDTL com equipamentos de proteção e material médico para o combate à
Covid-19 (saiba mais);
O Ministério de Administração Estatal (MAE), Abílio José Caetano, informou que
Timor-Leste não fará comemorações alusivas ao 18.º aniversário da Restauração da
Independência devido à pandemia do novo coronavírus;
O governo australiano e o governo chinês ofereceram equipamentos de protecção
individual ao Ministério da Saúde de Timor-Leste;

14 de maio




O porta-voz do CIGC, Rui Araújo, informou que foram reforçadas as forças de Defesa
e Segurança timorenses no patrulhamento ao longo da fronteira terrestre com a
Indonésia, por forma a evitar a entrada clandestina no país em período de pandemia
do novo coronavírus;
O governo timorense continua a trabalhar para resolver os “grandes desafios” na
implementação das medidas socioeconómicas de resposta à Covid-19, sem data clara
sobre quando os apoios serão efetivamente pagos (saiba mais);
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12 de maio


O Instituto Camões - Instituto da Cooperação e da Língua contribuiu com 275 mil
euros para auxiliar Angola, Moçambique, Timor-Leste e Venezuela no combate à
Covid-19 (Impala);

11 de maio


O Movimento Tasi Moos (MTM) disponibilizou equipamentos de proteção individual
ao Comando Municipal de Díli, da Polícia Nacional de Timor Leste, nomeadamente:
100 viseiras e uma máscara completa (Tatoli);



O coordenador residente da ONU em Timor-Leste, Roy Trivedy, afirmou que a
organização pretende apoiar Timor-Leste em matéria de segurança alimentar e
medicamentos ao abrigo do Programa Mundial de Alimentação (PAM);

8 de maio


O Conselho de Ministros aprovou, em sede de reunião extraordinária, onde aprovou
(comunicado de imprensa):
 Projeto de Decreto-Lei apresentado a 6 de maio, estabelecendo-se uma
moratória no cumprimento das obrigações de capital e de juros emergentes de
contratos de crédito, adiando o seu vencimento em três meses, bem como a
redução para 40%, no período de três meses subsequentes à entrada em vigor
do diploma, da obrigação de pagamento de juros a cargo do devedor, sendo os
restantes 60% financiados pelo Estado;
 Alteração ao Decreto-Lei n.º 12/2020, que regulamenta o Fundo Covid-19: o
presente diploma atribui ao Conselho de Ministros a competência para, através
de Decreto do Governo, transitoriamente permitir que, um determinado
departamento governamental ou pessoa coletiva pública possa praticar atos
cuja competência estaria, em princípio, incluída no quadro de atribuições de
outro departamento governamental ou pessoa coletiva pública;
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A Segurança Social timorense encontra-se sobrecarregada com centenas de
inscrições de trabalhadores e de empresas e pedidos de apoio no âmbito da Covid-19
(saiba mais);

7 de maio





O primeiro-ministro timorense, Taur Matan Ruak, manifestou satisfação com a
redução do número de pessoas infectadas pela Covid-19 (Tatoli);
Autoridades timorenses apelam à população para manutenção das medidas de
prevenção da Covid-19, alertando para o risco de eventual transmissão da doença,
nomeadamente por casos assintomáticos (Porto Canal);
Turismo em Timor-Leste com quebra de até 95% nas receitas, diz estudo
(Observador);

6 de maio


O Conselho de Ministros debateu o projeto de Decreto-Lei, relativo à moratória no
cumprimento de obrigações emergentes de contratos de concessão de crédito no
âmbito da política económica de resposta à Covid-19 - este decreto visa responder
aos constrangimentos e dificuldades resultantes da diminuição de receitas e
rendimentos inerentes à desaceleração da economia (comunicado de imprensa);

5 de maio


O Conselho de Ministros aprovou, em contexto de reunião extraordinária, a criação
de um suplemento remuneratório aos trabalhadores que prestem a atividade nos
serviços de prevenção ou controlo da Covid-19, durante a vigência do estado de
emergência, entre 5 e 25 dólares americanos por cada dia efetivo de acordo com o
grau de risco a que os funcionários estejam expostos (Diploma Ministerial n.º
17/2020);
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2 de maio


O CIGC alertou para a influência do álcool e do tabaco, enquanto factores de risco,
face à doença da Covid-19 (e-global);

1 de maio


O Instituto Nacional da Segurança Social (ISS) timorense prevê começar a pagar em
meados de maio os primeiros apoios ao emprego, no âmbito da resposta à Covid-19
no país (Sapo);

30 de abril





Criação de um suplemento remuneratório para os funcionários, agentes e
trabalhadores da administração pública que prestem a respetiva atividade
profissional nos serviços de prevenção ou controlo da Covid-19 ou em condições de
direta exposição ao vírus SARS-Cov2 (Decreto Lei n.º 17/2020);
Concepção de apoio monetário temporário aos agregados familiares timorenses
“Uma kain” no âmbito da pandemia de Covid-19 (Decreto Lei n.º 15/2020);
Aprovação de medidas excecionais no âmbito da declaração do estado de emergência
efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 32/2020, de 27 de abril
(Decreto do Governo n.º 8/2020):
 Proibição de entrada de estrangeiros em território nacional, excetuando quando
previamente aprovado, os estrangeiros responsáveis pelo transporte ou
liberação de mercadorias não carecem de autorização;
 Controlo sanitário obrigatório das entradas e saídas de território nacional;
 Proibição do embarque em qualquer método de transporte (terrestre, aéreo ou
marítimo) de pessoas que manifestem sintomas da doença Covid-19;
 Isolamento terapêutico obrigatório: todos os indivíduos que entrem em território
nacional são obrigados a realizar exames médicos de diagnóstico da Covid-19 ou
de infeção pelo SARS-Cov-2 quando manifestem algum tipo de sintoma;
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 Isolamento profilático obrigatório: os indivíduos que entrem em território
nacional ficam obrigatoriamente sujeitos a isolamento profilático com a duração
mínima de 14 dias;
 Confinamento voluntário: aplicável a indivíduos não sujeitos a isolamento
obrigatório e que não exerçam qualquer atividade profissional ou se encontrem
dispensados do cumprimento do dever de comparência no local de trabalho
devem permanecer nas suas residências, limitando as suas deslocações ao
exterior ao mínimo indispensável;
 Regras de distanciamento social nas vias públicas: pelo menos, um metro e meio
relativamente aos demais transeuntes e evitar a formação de aglomerações de
pessoas;
 Proibição de reuniões ou manifestações; eventos sociais, culturais ou desportivos;
eventos religiosos;
 Os funerais ficam limitados a um máximo de 10 pessoas;
 Suspensão do direito à greve;
 Encerramento temporário dos postos de fronteira;
 Serviços públicos considerados essenciais: serviços de saúde; serviços de
transporte urgente de doentes; serviços laboratoriais ou de meios
complementares de diagnóstico; serviços de vigilância epidemiológica; serviços
aduaneiros; serviços de quarentena e biossegurança; serviços de migração;
serviços de segurança; serviços de proteção civil, incluindo os serviços de
bombeiros; serviços funerários; serviços de água e de saneamento; serviços de
produção, transporte, distribuição e venda de eletricidade; serviços de controlo
do tráfego aéreo ou marítimo; serviços portuários; serviços aeroportuários;
serviços de transporte marítimo; serviços de recolha de lixo;
 Suspensão das atividades letivas em regime presencial e encerramento das
instalações dos estabelecimentos de educação, de ensino e de formação
profissional;
O Presidente da República, Francisco Guterres Lú Olo, manifestou o seu apreço pelo
trabalho da PNTL e das F-FDTL, o qual comporta riscos consideráveis em tempos de
Covid-19 (registo fotográfico);
O Centro Integrado de Gestão de Crise anunciou que o governo timorense vai
começar a expandir testes à Covid-19 a vários municípios, estando o armazenamento
agora reforçado com 2 500 testes doados pela Menzies School of Health Research,
instituição australiana;
O PNUD ofereceu 120 viseiras de proteção ao Ministério da Saúde timorense;
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29 de abril
Reunião do Conselho de Ministros de 29 de abril de 2020, da qual resultou (comunicado):






Alteração ao Decreto-Lei n.º 23/2017, relativo ao Sistema de Garantia de Crédito
(SGC): alargamento do acesso ao SGC às microempresas, aumentando o tipo de
atividades económicas elegíveis ao programa;
Aprovação do regulamento do subsídio aos cidadãos timorenses que se encontrem
ou que residem temporariamente no estrangeiro e outros não residentes que se
encontram retidos no estrangeiro, face à situação epidemiológica do novo
Coronavírus - o montante do subsídio tem caráter mensal e depende do custo de
vida do país de acolhimento;
Aprovação das medidas de execução da renovação da declaração do estado de
emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 32/2020, de 27
de abril, para responder à pandemia da Covid-19:
 Relativamente às regras de distanciamento social, o diploma refere que os
agentes das forças de segurança devem sensibilizar todos os indivíduos para a
cumprimento das regras definidas, ordenar a dispersão de aglomerações de
pessoas, informar que a resistência à ordem de cumprimento poderá constituir
crime de desobediência, identificar os indivíduos que desrespeitem as regras e
participar a ocorrência ao Ministério Público;
 Permissão do funcionamento dos transportes públicos, desde que os veículos
sejam diariamente higienizados antes de darem início à atividade e desde que os
motoristas, tripulações e passageiros usem máscara de proteção e evitem
qualquer forma de contacto físico;
 Manutenção da proibição de entrada de estrangeiros em território nacional, com
as exceções previstas anteriormente e com a exceção de todos os estrangeiros
que prestem a respetiva atividade profissional no setor petrolífero (conforme o
Decreto do Governo N.º 3/2020 de 28 de março);
 Continuidade das medidas de controlo sanitário de entradas e saídas de território
nacional;
 Regras de acesso a estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço
mantêm-se, nomeadamente da utilização obrigatória de máscara para clientes e
funcionários, de lavagem das mãos antes da entrada nas instalações e o respeito
pela distância física de pelo menos um metro e meio;
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 Os vendedores ambulantes são obrigados ao uso permanente de máscara de
proteção e deverão manter uma distância de pelo menos um metro
relativamente a outros vendedores ambulantes;
 Medidas estabelecidas anteriormente referentes ao funcionamento da
administração pública e o acesso às respetivas instalações, sendo aumentada a
lista dos serviços públicos considerados essenciais e definida a lista das atividades
em que fica suspensa o direito à greve;
 O membro do Governo responsável pela saúde, poderá determinar, quando tal se
afigure necessário para proteção da saúde pública, a requisição temporária de
espaços e estabelecimentos particulares;
 Em casos devidamente justificados, o Conselho de Ministros poderá requisitar
bens imóveis ou móveis de particulares;
A UNICEF anunciou que irá dotar 22 orfanatos timorenses de material de pervenção
de Covid-19;

28 de abril





Receção de equipamentos e material médico para apoiar no combate à Covid-19,
oferecido pela República Popular da China: 42 mil máscaras, 40 mil máscaras KN95,
4400 fatos de proteção, 4440 viseiras, 4400 capas de sapatos, 5 mil luvas médicas,
80 termómetros e 90 ventiladores portáteis;
O Presidente da República fez um comunicado à nação, face à prorrogação do estado
de emergência (vídeo / Lusa);
Igreja apoia governo timorense no combate à Covid-19 (Tatoli);

27 de abril





O Presidente da República, Francisco Guterres Lú Olo, renovou o estado de
emergência por 30 dias, tendo inicio à 00h00 do dia 28 de abril e cessando às 23h59
do dia 27 de maio (comunicado / Decreto do Presidente da República n.º 32/2020);
O parlamento nacional aprovou o prolongamento do estado de emergência com 37
votos a favor, 23 contra e 4 abstenções (Sapo);
O Ministério da Saúde lançou o serviço de mensagens instantâneas por WhatsApp
para informações sobre a Covid-19, nomeadamente através do +670 7556 0000,
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bastando enviar uma mensagem com “hello” - o serviço está disponível em tétum e
inglês;

24 de abril



Documentos de registo comercial caducados mantêm-se válidos durante o estado de
emergência (Tatoli);
Governo de Timor-Leste prevê que economia pode recuar entre 5 e 15%, em termos
do Produto Interno Bruto (PIB), devido ao impato da Covid-19 na economia do país;

23 de abril




Reunião Extraordinária do Conselho de Ministros (comunicado):
 Medida temporária para enfrentar os impactos negativos nos meios de
subsistência das famílias de baixo rendimento de todo o país, provocados pela
Covid-19: beneficiam deste apoio todos os agregados familiares, compostos por
pelo menos um cidadão, registados, até 31 de março de 2020, no Livro de
Registo de “Uma Kain” e em que nenhum dos seus elementos aufira
mensalmente e de forma regular um montante mensal superior a 500 dólares
americanos - o apoio terá o valor de 100 dólares americanos por agregado
familiar/mês;
 Aprovação da compra de arroz ao Vietname, para reforçar o armazenamento de
arroz existente para fazer face a uma possível escassez durante a pandemia de
Covid-19, proposta pelo Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos em
exercício, Fidelis Manuel Leite Magalhães;
Presidente timorense defende a prorrogação do estado de emergência, previsto
terminar a 26 de maio, por mais 30 dias;

22 de abril


Reunião Extraordinária do Conselho de Ministros (comunicado):
 Criação de um suplemento remuneratório para os funcionários, agentes e
trabalhadores da administração pública que prestem a respetiva atividade nos
serviços de prevenção ou controlo da Covid-19, durante a vigência do Estado de
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Emergência: o valor deste suplemento remuneratório será financiado pelo
Fundo Covid-19, poderá variar em função do grau de risco a que os funcionários
estejam expostos;
 Medidas de apoio ao emprego no âmbito da pandemia da Covid-19: conceção de
subsídio extraordinário no caso de suspensão do contrato de trabalho ou da
redução do horário de trabalho, com o montante equivalente a 60% da sua
remuneração e suspensão do dever de pagamento das contribuições sociais;

21 de abril


Tribunais timorenses a funcionar apenas para assuntos urgentes;

20 de abril




Campanha semanal “Aplaudir os Heróis Timorenses” de apreço aos trabalhadores da
linha da frente na resposta à Covid-19, participando numa ronda de aplausos em
massa, a ter lugar às terças-feiras, pelas 19h a partir do dia 28 de abril
(comunicado);
Aprovação de medidas do plano socioeconómico de resposta aos efeitos negativos
esperados do coronavírus na economia nacional (comunicado):
 Implementação de um sistema universal de transferência de dinheiro, que
garanta um rendimento básico mensal a mais de 214 000 famílias, o subsídio de
até 60% do custo salarial de funcionários do setor formal que tenham de ficar
em quarentena ou ficar em casa durante a pandemia;
 Compra de arroz de emergência para três meses, para compensar a possível
escassez durante a pandemia;
 Atribuição de subsídios para garantir a conectividade nacional;
 Garantia de ligação aérea três vezes por semana, garantindo ligações médicas e
de emergência cruciais para Darwin;
 O subsídio de transporte marítimo de mercadorias de Ataúro e Oecússi;
 Alargamento de descargas no porto marítimo às 24 horas do dia;
 Atribuição de isenção parcial no pagamento de contas de energia elétrica ($USD
15 por mês);
 Isenção no pagamento de contas de água, nas contribuições para a Segurança
Social e nas rendas de propriedades do Estado;
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 Programa de crédito com taxas reduzidas;
 Garantia de crédito para importadores de bens essenciais e empréstimos de
emergência;
 Implementação de um programa para aumentar a oferta de alimentos na costa
sul;
 Medidas para garantir a disponibilidade de fatores de produção agrícola,
pecuária e pesqueira;
 Fornecimento de bolsas para mais de 4 200 estudantes timorenses no
estrangeiro e subsídios de internet para os estudantes em Timor-Leste;
A UNICEF e a União Europeia (EU) disponibilizaram ao Ministério da Saúde timorense
material médico (Tatoli);

18 de abril


O presidente da Câmara Comércio e Indústria de Timor-Leste (CCI-TL) saudou a
proposta de apoio a empresas e trabalhadores em Timor-Leste (RTP);

17 de abril


A prorrogação, durante 30 dias do estado de emergência está à data em debate no
governo timorense;

Reunião da comissão interministerial do Governo timorense aprova a prorrogação,
durante 30 dias do estado de emergência e um pacote de 19 medidas económicas para
responder aos efeitos da Covid-19 (Lusa):
 Subsídio a mais de 214 famílias durante três meses, pagamento de até 60% dos
salários de trabalhadores do setor formal que estejam de quarentena ou em
casa;
 Reforço do stock de emergência de arroz, para garantir o fornecimento durante
três meses;
 Subsídio elétrico de 15 dólares por mês, eliminação das contas de água e
suspensão do pagamento de contribuições da segurança social e do pagamento
de rendas em propriedades do estado;
 Programa de crédito considerável, com taxas de juros reduzidas, garantias de
crédito para importadores de bens essenciais e empréstimos de emergência,
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para evitar falências, manter as empresas abertas e apoiar as famílias a resolver
suas dificuldades financeiras;

16 de abril




O Governo e Parlamento Nacional debateram as medidas de prevenção e combate à
COVID-19 e a execução da declaração do estado de emergência (timor-leste.gov.tl /
registo fotográfico);
Primeiro-ministro anuncia que governo timorense irá debater, no dia 17 de abril, o
alargamento do período do estado de emergência;

14 de abril


A OMS mantém apoio técnico e de material em Timor-Leste - mais de 350
profissionais de saúde receberam formação, em 50 sessões para equipas da linha da
frente, para além da oferta de mil pacotes de teste à Covid-19;

13 de abril



Organização não-governamental timorense - La`o Hamutuk - pede apoios prioritários
para mais vulneráveis, no âmbito da Covid-19;
A Escola Portuguesa de Díli (EPD) recorre ao ensino não-presencial para todos os anos
letivos, do pré-escolar ao 12.º em resposta às restrições em vigor devido à Covid-19;

11 de abril


Governo timorense reforça controlo a entradas ilegais na fronteira terrestre;

10 de abril


Chegada do primeiro avião resultante do acordo entre o Governo e a Airnorth,
proveniente da cidade australiana de Darwin;
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O Governo da República Democrática de Timor-Leste emite uma mensagem de
agradecimento às nações onde residem timorenses (comunicado);

Teve lugar a reunião da Comissão Interministerial de Coordenação das Medidas de
Prevenção e Controlo da Covid-19, onde se fez a avaliação da situação geral no país e os
resultados das medidas de prevenção e combate ao SARS-CoV-2, implementadas
durante o estado de emergência. Neste âmbito, fez-se a apresentação dos quatro
objetivos operacionais para manter ou reduzir o índice de propagação da doença
(timor-leste.gov):






Garantia de quarentena adequada para todos os cidadãos que chegam a TimorLeste e pessoas que tenham tido contacto com casos positivos de SAR-CoV-2;
Identificação de casos suspeitos, realização de testes de laboratório e isolamento
dos casos positivos de Covid-19;
Preparação dos locais de isolamento e tratamento, ao nível da aquisição de
equipamentos, medicamentos e instalações, mobilização e formação de recursos
humanos;
Reforço das medidas de contenção, como higiene pessoal, distanciamento social e
físico, e confinamento voluntário;

8 de abril





Criação do Fundo Covid-19, de administração direta do Estado, que visa financiar
despesas relacionadas com a prevenção e o combate à Covid-19, aquisição de
medicamentos, materiais, equipamentos médicos e bens essenciais, instalação e
manutenção dos locais de quarentena e isolamento, formação e operacionalização
dos profissionais de saúde, proteção social às vitimas do SARS-CoV-2 e outras
despesas relacionadas com o combate ao novo Coronavírus;
Proibição temporária da entrada em território nacional a cidadãos de qualquer
nacionalidade, incluindo timorenses, a partir do dia 13 de abril de 2020;
Apresentação, no âmbito do Conselho de Ministro, dos quatro objetivos
operacionais para manter ou reduzir o índice de propagação da Covid-19:
 Garantia de quarentena adequada para todos os cidadãos que chegam a TimorLeste e pessoas que tenham tido contacto com casos positivos de SAR-CoV-2;
 Identificação de casos suspeitos, realização de testes de laboratório e
isolamento dos casos positivos de Covid-19;
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 Preparação dos locais de isolamento e tratamento, ao nível da aquisição de
equipamentos, medicamentos e instalações, e mobilização e formação de
recursos humanos;
 Reforço das medidas de contenção, como higiene pessoal, distanciamento social
e físico e confinamento voluntário.
Apresentação do Pacote de Medidas no Plano Económico, de resposta às
consequências da Covid-19 na economia nacional, por parte do Ministro
Coordenador dos Assuntos Económicos, Fidelis Manuel Leite Magalhães, que se
divide em oito áreas principais e incluem medidas relativas a distribuição de bens
essenciais, linhas de crédito, isenções fiscais e subsídios para os cidadãos
(comunicado);
Governo assina acordo com Airnorth para garantir continuação da conectividade de
serviços aéreos - a Airnorth operará três voos por semana entre Díli e Darwin para o
transporte de medicamentos, emergências médicas e fornecimento de bens e
serviços essenciais, o primeiro voo a ocorrer esta sexta-feira, 10 de abril
(comunicado);

7 de abril


O Presidente da República timorense promulgou o decreto do parlamento relativo à
transferência de 250 milhões de dólares (229,97 milhões de euros) do Fundo
Petrolífero para reforço do tesouro e combate à Covid-19;

3 de abril


Suspensão, temporária, de todos os voos comerciais para o país, por forma a reduzir
o risco de contágio da Covid-19;

1 de abril


Início do Programa de Ensino à distância - Eskola ba Uma - Escola em Casa - iniciativa
desenvolvida pelo MEJD, em parceria com a UNICEF, que abrange todos os níveis de
ensino e está disponível através da televisão (de segunda a sábado na RTTL e TV
Educação), facebook do MEJD (@mejd1823) e youtube; o MEJD comprometeu-se
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ainda disponibilizar manuais para os alunos de áreas remotas, que não possuem
acesso à televisão e internet (Circular n.º 04/GMEJD/III/2020);
O Conselho de Ministros aprovou o teto orçamental, para o mês de abril, com o
valor total de USD 114.887.000 - considerando a despesa relacionada com a
aquisição de medicamentos e equipamentos para resposta à Covid-19, pagamento de
pensões e o pagamento do arrendamento das instalações das missões diplomáticas
(comunicado);
Aprovação da assinatura de um contrato, entre o Governo de Timor-Leste e o PNUD,
para a compra de medicamentos e equipamentos médicos, relacionados com a
resposta à epidemia da Covid-19;

31 de março


Governo autoriza voos semanais durante estado de emergência, ao domingo pela Air
Timor, para o regresso de timorenses ao país - os voos poderão aumentar, caso se
verifique necessário para efeitos de transporte de equipamentos de saúde ou
medicamentos;

30 de março




Governo timorense anuncia bónus de electricidade, de 15 USD, de carregamento de
eletricidade aos mais de 170 mil clientes do seu serviço pré-pago, o mais usado no
país;
Porto de Díli continua em funcionamento durante a vigência do estado de
emergência
(Administração
dos
Portos
de
Timor-Leste
N.º
100/APORTIL,I.P./P/111/2020);

28 de março


Aprovação do Governo timorense para o levantamento de 100 milhões de dólares
(90,72 milhões de euros) do Fundo Petrolífero para financiar as medidas de resposta
à Covid-19 - aplicado em medidas de recuperação económica - e o impacto das
cheias deste mês em Díli;
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Realização de uma Reunião Extraordinária do Conselho de Ministros, por forma a
tratar vários assuntos, de entre eles (Decreto do Governo n.º 3/2020):
Aprovação da compra de medicamentos, materiais e equipamentos, despesas
associadas aos locais de quarentena, de isolamento e tratamento, despesas
relacionadas com medidas para assegurar a distribuição e fornecimento de bens
essenciais, designadamente produtos alimentares;
Criação de linhas de crédito com taxas reduzidas, para apoios a pequenas e médias
empresas e apoios financeiros diretos para cidadãos e empresas;
Medidas relativas à iniciativa económica privada durante o estado de emergência;

26 de março








Parlamento Nacional timorense aprovou por unanimidade o pedido do Presidente
da República, Francisco Guterres Lu-Olo (datado de 16 de março), para a declaração
do estado de emergência em Timor-Leste durante um mês, como resposta à Covid19 – a vigorar a partir da 00h00 de 28 de março e término às 23h59 de 26 de abril –
através da aplicação "faseada" das medidas (intervenção do Primeiro-Ministro no
Parlamento Nacional);
Reforço dos mecanismos de contenção do Covid-19, o ministro dos Negócios
Estrangeiros timorense afirmou a intenção de obtenção de uma centena de
ventiladores, por via de compra e de apoios bilaterais - Austrália tem estado a
apoiar o Laboratório Nacional para a realização de testes a nível geral, sem que seja
necessário enviar as amostras recolhidas para aquele país;
Medidas Relativas ao Isolamento Obrigatório e Voluntário durante o estado de
emergência: confinamento obrigatório, em casa ou estabelecimento de saúde, a
doentes com Covid-19 ou infetados com o vírus, a todos os que entrem no território
nacional e a pessoas que estejam "sob vigilância das autoridades de saúde", o
confinamento termina com a alta médica e nos restantes dois casos depois de um
período de 14 dias;
Restrições de circulação, de atividades públicas e privadas não essenciais, de
aglomerações de pessoas, manifestações ou celebrações religiosas e confinamento
compulsivo no domicílio, ou em estabelecimentos de saúde - confinamento
voluntário, nos seus domicílios habituais, para os restantes cidadãos que não
exerçam qualquer atividade profissional ou se encontrem dispensados do
cumprimento do dever de presença no local de trabalho;
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Medidas Relativas à Iniciativa Privada Económica: suspensão dos transportes
públicos, e obrigação de manter 1 metro de distância nas lojas;
Medidas Relativas aos estabelecimentos de ensino e formação profissional:
suspensão de todas as atividades letivas em regime presencial e encerramento das
instalações dos estabelecimentos de educação, de ensino e de formação profissional,
sendo proibida a permanência nos locais pelos professores e pelos alunos. Neste
período deve promover-se o ensino à distância, através dos meios de informação e
comunicação;
Medidas Relativas à Circulação Internacional: proibição da entrada de estrangeiros
em território nacional, exceto aos estrangeiros nascidos em Timor-Leste, os cidadãos
residentes e representantes legais de menores de nacionalidade timorense,
excecionalmente a entrada de estrangeiros, em casos devidamente fundamentados,
relacionados com a defesa do interesse nacional ou conveniência de serviço - não se
aplicando aos trabalhadores das plataformas petrolíferas localizadas no Mar de
Timor - estrangeiros responsáveis pelo transporte de mercadorias ou liberação de
mercadorias importadas deverão permanecer na zona internacional dos portos de
mar, dos aeroportos ou dos postos de fronteira terrestre;
Reforço de campanhas de prevenção, a sensibilização e resposta à Covid-19;
Proposta de orçamento adicional para a aquisição de medicamentos, para a adoção
de medidas de prevenção e para aluguer, preparação, limpeza e segurança dos
locais de isolamento;
Incentivo ao teletrabalho: redução expressiva da presença de funcionários no local
de trabalho, de forma a manter apenas o mínimo necessário para que os serviços
públicos essenciais continuem em funcionamento - servindo como exemplo o
aplicável aos funcionários públicos e contratados que foram dispensados de
comparecer ao local de trabalho devem desenvolver as atividades profissionais nas
suas casas;
Medidas Relativas à Administração Pública: Os Membros do Governo e os órgãos
executivos das pessoas coletivas públicas compreendidas na administração indireta
do Estado identificam os recursos humanos estritamente necessários para assegurar
o funcionamento, em regime de serviços mínimos, dos serviços públicos que
superiormente dirijam, de forma a assegurar o funcionamento da Administração
Pública e a prestação, aos cidadãos e às empresas, de bens e serviços que tenham
natureza urgente ou inadiável - os funcionários dispensados de comparência nos
respetivos serviços devem manter-se contactáveis por via telefónica e comparecer
nos serviços onde habitualmente prestam a respetiva atividade profissional sempre
que para o efeito sejam convocados pelo respetivo superior hierárquico;
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Medidas Relativas aos prazos de validade de licenças e autorizações: As licenças, as
autorizações, os vistos e as autorizações de residência e os demais atos
administrativos e documentos mantêm-se válidos independentemente do decurso
do respetivo prazo de validade;
Reforço da formação dos profissionais de saúde de todo o país, atividades de
sensibilização da população;
Em desenvolvimento: medidas para combater a especulação de preços e o
açambarcamento de produtos;

Durante o Conselho de Ministros, Fidelis Magalhães fez uma apresentação sobre a
situação da economia e da reserva de alimentos no país.
“Os dados apresentados sobre artigos essenciais, nomeadamente o arroz, o trigo e o
combustível, indicam que existem reservas suficientes em território nacional para vários
meses, não havendo risco de rutura de 'stock'”

24 de março


O arcebispo Virgílio do Carmo da Silva de Díli, em 24 de março, anunciou a
suspensão de todas as celebrações da Semana Santa nas igrejas, para conter a
difusão da pandemia de coronavírus e continuou a incentivar os católicos a
acompanharem as Missas ao vivo, transmitidas pela rádio e televisão (suspendidas
de 21 a 28 de março);

23 de março


Criação de uma Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Estratégia de
Prevenção e Combate à Covid-19 (Diploma Ministerial 001/PM/III/2020, de 20 de
março), composta por profissionais de saúde experientes, tem como objetivo apoiar
o Chefe do Governo na tomada de decisões na matéria em causa;
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22 de março


O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura solicita a todos os
estabelecimentos de ensino superior, públicos e privados, que suspendam todas as
atividades letivas presenciais, de 23 de março a 4 de abril;

21 de março: Primeiro caso de infeção por Covid-19

19 de março


Suspensão de todos os atos de registo civil, notariado e vistos, para reforçar o
atendimento a cidadãos portugueses;

9 de março


Campanha de sensibilização e prevenção da propagação do Covid-19;

6 de fevereiro (Resolução do Governo n.º 1/2020)







É aplicada a medida de interdição de entrada em território nacional aos cidadãos
estrangeiros que nas últimas quatro semanas tenham saído ou tenham estado em
trânsito na Província de Hubei, República Popular da China;
Triagem nos pontos de entrada no país, que incluem a medição de temperatura e o
preenchimento de uma Declaração de Saúde;
Os cidadãos nacionais, residentes permanentes e suas famílias que tenham saído ou
tenham estado em trânsito na República Popular da China, são sensibilizados para a
necessidade de se sujeitarem a isolamento voluntário por catorze (14) dias,
devidamente apoiados por profissionais de saúde, a partir do momento da chegada
a Timor-Leste;
Assegurar um controlo reforçado nos postos de fronteira aéreos, terrestres e
marítimos, disponibilizando máscaras para o pessoal do aeroporto, das fronteiras
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terrestres e do porto, bem como o acompanhamento pelos profissionais de saúde
com instrumentos de medição corporal.
Assegurar a comunicação diplomática frequente com as autoridades da República
Popular da China num manifesto de solidariedade para com o Governo e o Povo da
República Popular da China, tendo em conta as fortes relações de cooperação e de
amizade entre os dois povos e a sua continuidade;
Disponibilização de verbas, até ao montante de US$ 1,500,000.00, (um milhão e
quinhentos mil dólares americanos), com origem na Reserva de Contingências,
destinadas a suportar os custos com a aquisição de equipamento e vestuário,
adequação de espaço físico específico para diagnóstico de eventuais casos clínicos,
para prevenção e controlo do risco de propagação do Coronavírus 2019-nCoV em
território nacional, bem como para suportar despesas com a retirada de cidadãos
timorenses residentes nas zonas críticas da província chinesa afetada e com a sua
deslocação para as cidades de Pequim ou Xangai, estadia e outras relacionadas;
Instrução dos serviços de aprovisionamento para aquisição urgente de quatro (4)
equipamentos de medição da temperatura corporal (Thermal Scanner) e
equipamentos de proteção individual, para reforço do controlo e identificação de
casos suspeitos nos postos de passagem de fronteiras terrestres, aéreos e
marítimos;

4 de fevereiro


Parlamento Nacional o plano de contingência de prevenção ao surto do novo
coronavírus, 2019-nCoV;
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www.timor-leste.gov.tl
www.tatoli.tl
www.lusa.pt
www.rtp.pt
www.tsf.pt
www.sapo.pt
www.dnoticias.pt
www.observador.pt
www.noticiasaominuto.com
www.portocanal.sapo.pt
www.eglobal.pt
www.plataformamedia.com
www.impala.pt
www.dw.com
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