PREFÁSIU
Uluk nana’in, onra no gloria agradese ba Na’i Maromak, ba grasa no espíritu ne’ebé Nia
haraik mai ita, liu-liu ba família bo’ot Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça
(PDHJ) ne’ebé halo esforsu tomak ho kolaborasaun parseirus sira hotu, ne’ebé la’o
hamutuk hodi alkansa servisu lubun ida, bazeia ba implementasaun planu estratéjiku
PDHJ iha tinan sanulu (10) 2011-2020 ba kotuk, maske hasoru dezafius no obstákulu
oioin iha servisu hirak ne’ebé trasa ona, tanba mukit ne’ebé ita hasoru.
Tinan ne’e, PDHJ hamosu hikas planu estratéjiku ba tinan lima (5) tuir mai, husi tinan
2021-2025, ne’ebé sei sai hanesan matadalan hodi mellora di’ak liu tan servisu sira
ne’ebé seidauk atinji iha tinan 10 ba kotuk, no hamosu fali estratéjia foun balun, liu husi
hatuur kuadru lójiku sira, bazeia ba metas estratéjika haat (4), maka hanesan: (1)
Asegura kapasidade no independénsia PDHJ hodi garante PDHJ bele implementa
mandatu ho di’ak; (2) Asegura katak autoridade públika no komunidade sira iha
koñesimentu di’ak kona-ba direitus umanus no governasaun di’ak; (3) Garante katak
autoridade públika sira halo prevensaun no korresaun ba violasaun ba prinsípiu direitus
umanus no governasaun di’ak; (4) Ema vulneravel sira iha protesaun hasoru violasaun
direitus umanus no bele hetan asesu ba atendimentu públiku ne’ebé di’ak.
Iha biban ida ne’e, hakarak hato’o agradesimentu ba parte hotu ne’ebé kontribui ona
ideias no sujestaun, tantu direta no indireta ba elaborasaun planu estratéjiku 2021-2025.
Parte sira ne’e, maka hanesan: Parlamentu Nasionál, Governu, Entidades públikas, liñas
ministeriais iha nivel Nasionál no Delegasaun Territoriál (DT) sira, Organizasaun
Sosiedade Sivíl (OSS) iha Nasionál no DT sira, Membrus Konsellu Konsultivu (KK)
ne’ebé fó ona apoiu iha ideias no sujestaun sira, Oradores iha Nasionál no DT RAEOA
ne’ebé kontribui ideias ne’ebé brillante tebes liu husi atividades semináriu sira ne’ebé
hala’o ona iha RAEOA no Dili, APF ne’ebé fó ona coaching husi rai liur ba ekipa
elaboradór/a sira, Provedor Adjuntos, Kargu Diresaun no Xefias, funsionárius no pesoál
PDHJ iha Nasionál no DT sira, no ikus liu, agradese espesialmente ba ekipa elaboradór/a
ne’ebé lidera husi Sekretáriu Ezekutivu, hamutuk ho ekipa fasilitadór/a no ekipa téknika
sira PDHJ nian.
Espera katak dokumentu planu estratéjiku 2021-2025 ne’e, sei sai duni matadalan
ne’ebé hafasil PDHJ nia jornada ba implementasaun kna’ar sira, hodi prodús rezultadu
servisu tinan-tinan ba sidadaun hotu ho efisiente no efikás hodi kontribui ba vizaun no
misaun, liu husi programas, atividades, no indikadór dezempeñu sira ne’ebé trasa ona,
hodi promove no proteje direitus umanus, hametin integridade, no promove
governasaun di’ak iha Timor-Leste.

Dili, 31 Marsu 2021

Jesuína Maria Ferreira Gomes, MPA.
Provedora
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INTRODUSAUN
Provedor de Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) harii husi Konstituisaun
Repúblika Demokrátika Timor-Leste (KRDTL) iha Marsu 2002 nu’udar
resposta-xave Estadu Timor- Leste nian atu enfrenta dezafiu sira ne’ebé nasaun
ne’e hasoru hodi harii sosiedade ida ne’ebé demokrátiku no justu. Bazeia ba
artigu 27.º KRDTL, ne’ebé prevee ona kona-ba ezisténsia Provedór Direitus
Umanus no Justisa nian, nu’udar órgaun independente ida-ne’ebé iha knaar atu
haree no buka hatán sidadaun sira-nia problema hasoru podér públiku, hodi haree
loloos hahalok sira-ne’e tuir duni lei, no halo prevensaun no hahú prosesu tomak
hodi haburas fali justisa.
Bazeia ba artigu 150.º KRDTL, ne’ebé prevee ona kona-ba Provedór Direitus
Umanus no Justisa nian bele husu deklarasaun inkonstitusionalidade nian
(fiskalizasaun abstratu dalan lei nian). Bazeia mós ba artigu 151.º KRDTL,
ne’ebé prevee ona katak Prezidente-Repúblika, Prokuradór-Jerál Repúblika nian
no Provedór Direitus Umanus no Justisa nian, sira bele hato’o liu ba Tribunál
Supremu Justisa nian atu verifika medida lejizlativu ne’ebé latuir Lei-Inan, atu
bele konkretiza loloos norma sira Lei-Inan nian (Latuir lei inan tan omisaun).
Atu bele implementa nia kna’ar ho di’ak, PDHJ trasa ona Planu Estratéjiku (PE)
tinan sanulu (10) nian ne’ebé implementa hahu husi tinan 2011 até 2020. Iha tinan
2021, PDHJ tenke iha PE foun hodi bele gia nia programa no atividade iha futuru.
Nune’e, PDHJ halo ona revizaun PE ba períodu 2021-2025 ne’ebé define vizaun,
misaun no valór fundamentál sira ba Instituisaun ne’e ho objetivu prinsipál no
prioridade estratéjika ba tinan lima nian.
Planu Estratéjiku 2021-2025 nia dokumentu inisiál elabora husi ekipa téknika sira
husi PDHJ. Prosesu elaborasaun PE hala’o durante tinan 2020-2021, hahú ho
konsultasaun internál ho funsionárius no pesoál hotu iha PDHJ (Nasionál no
Delegasaun Territoriál-DT sira) no membru Konsellu Konsultivu (KK), no mós
konsultasaun esternál ba autoridade públika sira no Organizasaun Sosiedade Sivíl
(OSS) iha munisípiu ne’ebé DT-PDHJ destaka ba mak hanesan: Baucau, Dili,
Maliana, Oecusse no Same. Aleinde ne’e, PDHJ mós realiza semináriu ida hodi
konvida OSS, grupu Ema ho Defisiénsia (EhD), akadémiku, Governu, Parlamentu
Nasionál (PN), no ajénsia internasionál ho objetivu atu rona opiniaun no sujestaun
husi parte hotu relasiona ho servisu PDHJ durante tinan 10 nia laran hodi mellora
servisu PDHJ iha futuru.
Durante konsultasaun, PDHJ uza métodu konsultivu no fahe kestionáriu ba
partisipantes hotu. Iha prosesu konsultasaun, parte hotu iha dedikasaun no fó
kontribuisaun ne’ebé di’ak hodi rezulta dokumentu Planu Estratéjiku ida ne’e no
sei implementa ba períodu tinan lima (5) oin mai.
Vizaun no Misaun maka sai hanesan baze fundamentál ba Planu Estratéjiku PDHJ
nian, hanesan tuir mai ne’e:
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VIZAUN
Proteje no promove direitus umanus, hametin integridade, no promove
governasaun di’ak iha Timor-Leste.
MISAUN
PDHJ nu’udar instituisaun independente Timor-Leste bazeia ba Konstituisaun
Repúblika Demokrátika Timor-Leste (KRDTL) iha artigus 27.º, 150.º no 151.º
ne’ebé harii atu promove no proteje direitus umanus no promove governasaun
di’ak ho misaun hanesan:
Edukasaun no Promosaun
Kria konxiénsia públika, liu husi promosaun ba kultura ida ne’ebé respeita
prinsípius direitus umanus, Estadu Direitu no governasaun di’ak; Fó motivasaun
no fó asisténsia ba entidades públikas sira atu dezenvolve polítika,
prosedimentu, treinamentu internu no mekanizmu keixa nian ne’ebé promove
direitus umanus no governasaun di’ak.
Simu kesar, halo investigasaun, mediasaun no konsiliasaun no haree tuir
rekomendasaun
Simu no prosesa kesar husi ema hotu tuir lei no prosedimentu internál, hato’o
rekomendasaun kona-ba forma no meius atu proteje direitus umanus no promove
governasaun di’ak bazeia ba rezultadu husi investigasaun, no mós halo prosesu
sira ba mediasaun no konsiliasaun.
Fiskalizasaun no Rekomendasaun
Halo fiskalizasaun no monitorizasaun ba aktu violasaun direitus umanus no
governasaun di’ak no hato’o rekomendasaun ba entidades públikas relevantes
hodi mellora prestasaun servisu no redús violasaun direitus umanus no
governasaun di’ak.
Peskiza, Advokasia no Asisténsia Jurídika
Halo peskiza iha área direitus umanus no governasaun di’ak, prepara pareser
legál hodi halo advokasia no fó apoiu materiál jurídika no prosedimentus
administrativus.
Promove Kooperasaun
Mantein ligasaun metin ho instituisaun sira, organizmus no autoridades ho
objetivu atu haburas polítika no prátika komún sira no promove kolaborasaun
mútua.
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VALÓR FUNDAMENTÁL SIRA
PDHJ hala’o servisu bazeia ba valór fundamentál ne’ebé refleta tuir padraun sira
hodi inspira servisu liuhusi atendimentu ba públiku no ba parte interesadu sira.
o Asesibilidade;
o Responsabilidade;
o Kredibilidade;
o Integridade;
o Efisiénsia no efikásia;
o Igualdade;
o Onestidade;
o Imparsialidade no justisa;
o Independénsia;
o Diskriminasaun laek;
o Respeitu ba Estadu Direitu;
o Transparénsia.
Antes hakat ba planu estratéjiku PDHJ nian ba períodu 2021- 2025, bele haree
sumáriu rezultadu PE-PDHJ períodu 2011- 2020.
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IMPLEMENTASAUN PLANU ESTRATÉJIKU PDHJ IHA PERÍODU
2011- 2020
Planu Estratéjiku iha períodu 2011-2020 ninia implementasaun durante tinan
sanulu ne’e hetan progresu signifikante no mós difikuldades balun hodi atinji
100% husi tarjetu sira fiksadu ho fatores oioin tantu interna no externa ne’ebé liga
ho jestaun, organizasaun, rekursus umanus, rekursus finanseiru, rekursu materiál
no vontade polítika husi instituisaun relevantes hotu.
Maske nune’e, PDHJ konsege implementa ona 68% husi númeru atividades
fiksadu hamutuk 77 ka ho nominál 52 atividades no restu 32% ka 25 atividades la
implementa. Persentajen ida ne’e hatudu katak durante tinan sanulu nia laran
servisu ne’ebé PDHJ halo ne’e iha efeitu no benefisia sidadaun timorense sira nia
asesu ba justisa liga ho direitus umanus no governasaun di’ak hatudu liu husi
sondajen amostra ne’ebé hala’o iha 20161 ne’ebé hatudu katak komunidade iha
koñesimentu husi 37% ba mandatu PDHJ no sa’e ba 52 % iha 20192.
Tuir mai sei aprezenta rezumu ida kona-ba ninia realizasaun no indikadór-xave
sira ne’ebé hatudu PDHJ nia progresu no servisu sira ne’ebé sai hanesan baze ba
prioridade estratéjika ba períodu 2021-2025.
Asegura katak autoridade públika sira iha koñesimentu ne’ebé di’ak konaba direitus umanus no governasaun di’ak iha nivel institusionál
PDHJ iha tinan sanulu nia laran, halo ona atividades promosaun no formasaun ba
autoridade seguransa hanesan PNTL no F-FDTL, funsionáriu públiku sira no lider
komunitária sira kona ba direitus umanus no governasaun di’ak tantu iha Dili
hanesan mós iha munisípiu sira. Formasaun uza manuál sira ne’ebé dezenvolve
ona kona-ba direitus umanus no governasaun di’ak nune’e mós materiál
promosionál sira seluk hanesan brosuras, panfletu, stickers, filme badak no uza
teknolojia informátika hanesan: website, Facebook, Electronic Case Management
System (E-CMS) hodi bele hasa’e di’ak liu tan koñesimentu autoridade sivíl no
seguransa iha nivel institusionál.
Aleinde halo formasaun, PDHJ mós halo sesaun diseminasaun ba komunidade ho
númeru pelu menus ema ho totál 75 pesoas ba kada enkontru no kobre área hotu
tantu iha kapitál munisipál hanesan mós iha área remota sira kona-ba papél PDHJ
no oinsa hato’o keixa hasoru entidades públikas ne’ebé halo violasaun direitus
umanus no violasaun governasaun di’ak. Atividade ida ne’e fó kontribuisaun
ne’ebé signifikante ba mudansa iha hanoin husi sosiedades atu respeita direitus
umanus no haforsa implementasaun lei sira hodi promove governasaun di’ak iha
Timor-Leste.
PDHJ mós sei hasoru difikuldades nafatin hodi atinji indikadór no tarjetu
planeadu hanesan kuríkulu governasaun di’ak ne’ebé seidauk dezenvolve no
1
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PDHJ’s 2016 perception survey report
PDHJ’s 2019 perception survey report
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integra iha Institutu Nasionál Administrasaun Públika (INAP) no mós iha manuál
guarda prizaun, durante implementasaun meta estratéjiku ida ne’e tanba menus
rekursus umanus no rekursu finanseiru no mós partisipasaun feto sei menus.
Husi atividades sanulu ho indikadores ne’ebé planeadu, pelu menus 60%
implementadu. Persentajen ida ne’e hatudu katak implementasaun meta ida ne’e
iha nivel moderadu no presiza iha konsiderasaun ba estratéjia formasaun atu
nune’e indikadór sira ne’ebé la atinjidu bele atinji iha tinan lima oin mai.
Hasa’e Estadu nia kumprimentu ba direitus umanus no prinsípiu
governasaun di’ak.
Prioridades estratéjika daruak (2), prinsipalmente PDHJ iha atividades bazeia ba
kompeténsia no prosedimentu sira kona-ba jestaun keixas, investigasaun no
monitorizasaun iha tinan sanulu (10) ba kotuk. PDHJ mós fó atensaun oinsa atu
hadia ninia fiskalizasaun ba autoridade públika sira, inklui kapasidade atu halo
analiza jurídika no hakerek relatóriu ho objetivu atu hasa’e impaktu husi servisu
ne’ebé PDHJ halo.
Relasiona ho mandatu refere, PDHJ liu husi Diresaun Asisténsia Públika (DAP)
ho atividades espesífika ida kona-ba haree tuir rekomendasaun hodi halo
akompañamentu ba rekomendasaun sira ne’ebé PDHJ hato’o ba Ministérius ka ba
entidades relevantes sira atu halo mudansa nesesáriu hodi proteje no promove
direitus umanus no governasaun di’ak no halo korresaun ba violasaun direitus
umanus maioria implementada.
Maibé, espetativa balun ne’ebé PDHJ labele atinji maka: kesar sira ne’ebé hato’o
husi feto la to’o 30%, kesar ne’ebé hato’o husi labarik no ema ho defisiénsia kada
tinan lato’o nain sanulu (10), inklui mós kesar nain sira maioria mai husi ema
ne’ebé hela iha Dili, maske iha planu hakerek katak, kesar nain sira ne’ebé mai
hato’o keixa 60% mai husi ema ne’ebé hela iha munisípiu ka iha área rurál.
PDHJ iha konsisténsia hodi konsidera iha planu estratéjiku ba tinan lima (5) oin
mai kona-ba meta no indikadór hirak ne’ebé seidauk atinji.
Ema vulneravel sira iha protesaun hasoru violasaun direitus umanus no bele
hetan asesu di’ak ba atendimentu públiku.
Bazeia ba prioridades estratéjiku PDHJ 2011-2020 iha meta datoluk (3) kona-ba
ema vulneravel sira iha protesaun hasoru violasaun ba direitus umanus no bele
hetan asesu di’ak ba atendimentu públiku, PDHJ iha responsabilidade espesífika
atu garante katak ema vulneravel sira hetan benefísiu husi servisu ne’ebé PDHJ
hala’o. PDHJ liu husi kooperasaun ho ninia Konsellu Konsultivu mós kontribui no
garante katak ema vulneravel sira-nia perspetiva tenke reflete iha PDHJ nia
programa.
PDHJ dezenvolve no implementa ona estratéjia espesífika hodi promove no
proteje direitu feto nian kona-ba asesu ba justisa, saúde no edukasaun no
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implementa ona rekomendasaun husi Komite Direitus Umanus ne’ebé hatutan iha
Relatóriu Períodiku Universál no Komite espesífiku ba tratadu internasionál
ne’ebé mak Timor-Leste ratifika tiha-ona (CEDAW, CRC, UNCAT, etc) no
hamenus ona polítika no prátika diskriminasaun husi parte autoridade públika sira.
Liu husi formasaun no diseminasaun kona-ba governasaun di’ak no direitus
umanus ba instituisaun Estadu hanesan F-FDTL no PNTL no mós Ministériu
Administrasaun Estatál (MAE) partikularmente ba lider komunitária sira.
PDHJ mós disemina materiál sira relasiona ho direitu labarik no sira nia
envolvimentu iha prosesu konstrusaun Estadu bainhira labarik sira iha konflitu ho
lei no envolve iha servisu maibé PDHJ seidauk iha kuadru jurídiku protesaun nian
ba ema vulneravel, hanesan ema ho defisiente (EhD) no vítima husi tráfiku
umanu. Timor-Leste mós seidauk ratifika konvensaun EhD, maske nune’e, PDHJ
kontinua husu ba Estadu Timor-Leste hodi bele ratifika konvensaun EhD hodi
garante EhD bele goza sira nia direitu no laiha diskriminasaun. Aleinde ne’e,
PDHJ mós tau matan ba katuas/ferik sira bele asesu ba servisu no atendimentu
públiku ne’ebé di’ak.
Asegura kapasidade no independénsia PDHJ hodi garante PDHJ bele
implementa ninia mandatu ho di’ak
Prioridades imediata PDHJ ba períodu 2011-2020 iha meta dahaat (4) maka,
asegura kapasidade independénsia PDHJ hodi garante implementasaun mandatu
ho di’ak, realiza ona fazeadamente, inklui re-estruturasaun ba estrutura PDHJ nian
tuir Lei Orgánika foun bazeia ba kuadru pesoál ne’ebé iha. PDHJ mós harii ona
Diresaun Asisténsia Públika (DAP), eskritóriu ba akonsellamentu jurídiku,
Gabinete Inspesaun (GI) no Diresaun Jerál ou Gabinete Sekretáriu Ezekutivu
(GSE). Realidade hatudu katak, partisipasaun feto ba lideransa ka kargu diresaun
no xefias iha PDHJ sai mós ezemplu ida iha promosaun ba igualdade jéneru. Tuir
mai, PDHJ mós konsege halo konsolidasaun kona-ba jestaun ba kazu, liu husi
dezenvolve sistema eletróniku iha jestaun ba keixa no kazu sira. PDHJ mós atinji
ona prioridade hodi realiza ninia mandatu sira.
Maske PDHJ nia reprezentante ka edifísiu seidauk kobre munisípius hotu no
númeru funsionáriu/a no pesoál sira seidauk sufisiente, maibé delegasaun
teritoriais ha’at (4) ne’ebé estabelese ona no funsionáriu/a no pesoál ne’ebé
mínimu, bele responde fazeadamente ba nesesidades komunidade sira nian iha
baze. Iha parte seluk, Konsellu Konsultivu ne’ebé estabelese no funsiona liu husi
reprezentasaun sira husi grupu diferentes, sai mós forsa adisionál ida hodi hasa’e
PDHJ nia ezisténsia hodi implementa nia mandatu sira ba komunidades.
Desde tinan sanulu ba kotuk, PDHJ hatudu duni katak iha kapasidade institusionál
atu garante no jere nia rekursu finanseira no rekursu umanu hanesan amostra iha
gráfiku tuir mai:
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Períodu 2006
Rekursu umanu = 12
Rekursu finanseiru = $
93,000.00

Períodu 2010
Rekursu umanu = 66
Rekursu finanseiru = $
864,000.00

Períodu 2020
Rekursu umanu = 134
Rekursu finanseiru = $
1,195,106.00

PDHJ iha dezenvolvimentu institusionál tinan ba tinan to’o períodu 2020 konsege
atinji nia metas estratéjika tuir mapeamentu forsa traballu PDHJ nian. Iha
kapasidade rekursu umanus hodi garante instituisaun nia independénsia, hodi
hametin integridade, proteje no promove direitus umanus no governasaun di’ak
iha Timor-Leste.
PLANU ESTRATÉJIKU PERÍODU 2021- 2025
Planu Estratéjiku ida ne’e sei realiza iha tinan lima oin mai (2021-2025), ho
narativa konkreta no detallu liu kona-ba atividade estratéjiku husi asuntu sira
ne’ebé elabora. Atividade sira ne'e, aborda iha prioridade estratéjiku haat (4)
ne’ebé PDHJ hili ona, no kontrola iha termus planeamentu ida ne’ebé inklui
metas, rezultadu esperadu, programa, sub-programa, atividade, indikadór, tarjetu,
kalendáriu implementasaun, orsamentasaun, responsavel no parseirus atu bele
sukat impaktu servisu PDHJ tuir tempu determinadu.
Planu estratéjiku ne’e hanesan matadalan atu dezenvolve planu anuál nian, no mós
atu halo revizaun ba planu ne’e kada tinan lima, maibé bele mós halo mudansa
anuál bazeia ba nesesidade no realidade atu atinji objetivu sira. Tanba ne’e, PDHJ
hamosu prioridade estratéjika haat (4) hanesan tuir mai ne’e:
Meta 1. Asegura kapasidade no independénsia PDHJ hodi garante PDHJ bele
implementa mandatu ho di'ak

Meta 2 . Asegura katak autoridade públika no komunidade sira iha
koñesimentu di’ak kona-ba direitus umanus no governasaun di'ak
Meta 3. Garante katak autoridade públika sira halo prevensaun no korresaun
ba violasaun ba prinsípiu direitus umanus no governasaun di'ak
Meta 4. Ema vulneravel sira iha protesaun hasoru violasaun direitus umanus no
bele hetan asesu ba atendimentu públiku ne’ebé di’ak
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Meta 1. Asegura kapasidade no independénsia PDHJ hodi garante PDHJ
bele implementa mandatu ho di’ak
Iha ámbitu implementasaun iha meta dahuluk, PDHJ hakarak asegura
enkuadramentu legál liu husi koordenasaun servisu hodi mellora dezempeñu
pesoál no garante sistema jestaun kesar ne’ebé responsivu ba jéneru ho efisiente
no efikásia, garante jestaun finansas públikas tuir leis no prosedimentus, asegura
rekursus materiais no kualidade rekursus umanus hodi halo servisu tuir mandatu,
no mós asegura asesibilidade ema hotu ba servisu PDHJ nian. Prioridades PDHJ
ba meta dahuluk maka hanesan tuir mai ne’e:
A. Revizaun ba leis no jestaun rekursus umanus
1) Halo revizaun ba Estatutu no Lei Orgánika PDHJ;
2) Halo rekrutamentu no selesaun inkluziva ne’ebé reprezenta husi grupu oioin;
3) Kria regulamentu internu ba diresaun ka unidade sira;
4) Dezenvolve padraun operasionál prosedimentu kada diresaun ho abordajen
jéneru;
5) Promove Partisipasaun feto iha kargu diresaun no xefia iha PDHJ;
6) Halo Formasaun no kapasitasaun.
B. Planeamentu, Polítika no Infra-estrutura
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Dezenvolve no implementa manuál administrativu no finanseiru;
Ezekuta rúbrikas orsamentais;
Dezenvolve manuál jestaun rekursus umanus ho abordajen jéneru;
Estabelese eskritóriu PDHJ foun mínimu rua (2) iha munisípiu;
Moderniza sistema Teknolojia Informasaun no Komunikasaun (TIK);
Implementa polítika ba Planeamentu, Monitorizasaun no Avaliasaun
(PMA) ho abordajen jéneru;
7) Implementa jestaun kontrolu internu;
8) Dezenvolve polítika interna kona-ba abordajen jéneru;
9) Realiza auditoria interna kona-ba jéneru;
10) Realiza enkontru internál Konsellu Diretivu (KD) no Konsellu Konsultivu
(KK).

C. Dezenvolvimentu Profisionál
1) Hasa’e koñesimentu tékniku kle’an kona-ba direitus umanus no
governasaun di’ak;
2) Hasa’e koñesimentu kona-ba jestaun finansas públikas (Planeamentu,
Monitorizasaun no Avaliasaun) ne’ebé sensivel ba jéneru;
3) Hasa’e kapasidade jurídika;
4) Hasa’e abilidade iha lian portugés no Inglés;
5) Hasa’e kapasidade atu halo analiza no hakerek relatóriu.
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D. Kooperasaun ho parseiru dezenvolvimentu sira
1) Estabelese kooperasaun ho parseirus dezenvolvimentu sira iha área
direitus umanus no governasaun di’ak;
2) Hametin kooperasaun bilaterál no multilaterál;
3) Implementa akordu vijentes ho instituisaun relevantes sira no dezenvolve
akordu foun;
4) Hametin PDHJ rejionál ho rede OSS ba direitus umanus no rede
monitorizasaun;
5) Harii PDHJ nia rede ho OSS sira iha área governasaun di’ak.
E. Komunikasaun
1) Halo revizaun ba planu estratéjia komunikasaun inklui analiza ba
dimensaun jéneru ho aproximasaun sensivel ba jéneru;
2) Realiza TV no rádiu show;
3) Jere PDHJ nia web-site no Facebook (rekolla dadus no dezenvolve dadus
dezagregadus ba grupu alvu, identifika dezigualdade jéneru, ein termus
asesibilidade ba informasaun iha PDHJ nian website no FB no kauza ba
dezigualdade ein termus asesibilidade);
4) Hakerek PDHJ nia relatóriu no boletín sira (asegura dimensaun jéneru
inklui iha relatóriu no boletín-sira);
5) Realiza Eventu nasionál (konsiderasaun ba dimensaun jéneru: númeru
partisipantes feto ho mane hanesan: oradór ka painelista ho sensibilidade
ba jéneru);
6) Realiza Konferénsia-imprensa (utiliza meius komunikasaun ne’ebé
asesivel ba ema hotu inklui EhD (lian jestuál);
7) Halo Semináriu (ho oradór feto ho mane ho númeru hanesan);
8) Konferénsia-imprensa no komunikasaun imprensa;
9) Halo Publikasaun relatóriu temátika.
Meta 2. Asegura katak autoridade públika no komunidade sira iha
koñesimentu di’ak kona-ba direitus umanus no governasaun di’ak
Iha ámbitu implementasaun meta daruak, PDHJ kontinua asegura autoridade
públika no komunidade iha koñesimentu di’ak kona-ba direitus umanus no
governasaun di’ak. Funsionáriu públiku no ajente estadu sira hala’o sira nia
kna’ar tuir prinsípiu direitus umanus no governasaun di’ak. Iha parte seluk,
komunidade hotu inklui partidu polítiku sira iha koñesimentu kona-ba direitu no
devér ne’ebé konsta iha konvensaun internasionál ba direitus umanus ne’ebé mak
Timor-Leste ratifika tiha ona inklui papél PDHJ nian. Prioridades PDHJ ba meta
daruak maka hanesan tuir mai ne’e:
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A. Aplikasaun lei no seguransa
1) Integra matéria direitus umanus no governasaun di’ak iha kurríkulu Centro
Formação da Policia (CFP) nian;
2) Realiza formasaun ba membru PNTL sira no membru F-FDTL sira ho
dimensaun jéneru;
3) Fó formasaun ba guarda prizionál sira kona-ba direitus umanus no
governasaun di’ak.
B. Governu
1) Fó formasaun direitus umanus no governasaun di’ak ba lider komunitáriu
sira liu husi kooperasaun ho Ministériu Administrasaun Estatál (MAE) ho
dimensaun jéneru;
2) Fó formasaun ba kargu diresaun xefia kona-ba direitus umanus no
governasaun di’ak ho dimensaun jéneru;
3) Estabelese kooperasaun servisu entre PDHJ no INAP hodi integra matéria
direitus umanus no governasaun di’ak iha kursu indusaun.
C. Komunidade
1) Disemina informasaun kona-ba Papél PDHJ ba komunidade sira iha
Timor-Leste ho dimensaun jéneru;
2) Disemina informasaun kona-ba Papél PDHJ ba estudantes pre-sekundária
to’o nivel universitáriu iha Timor-Leste ho dimensaun jéneru;
3) Disemina informasaun kona-ba Papél PDHJ ba partidu polítiku sira iha
Timor-Leste ho dimensaun jéneru;
Goal 3. Ensure that public authorities can prevent and correct violations of
human rights and good governance principles
Iha ámbitu implementasaun meta datoluk, PDHJ hakarak asegura polítika no
asaun Estadu inklui enkuadramentu legál sira iha Timor-Leste, hodi fó apoiu ba
implementasaun prinsípiu direitus umanus no governasaun di’ak liu husi
atividade simu kesar, investigasaun, fiskalizasaun no monitorizasaun, mediasaun
no konsiliasaun no haree tuir rekomendasaun, hasa’e vizibilidade instituisaun iha
nivel Nasionál, Rejionál, no Internasionál hodi halo advokasia.
PDHJ sei kontinua fó atensaun liu-liu atu fiskaliza autoridade públika sira, inklui
iha kapasidade atu halo analiza jurídika no hakerek relatóriu ho objetivu atu
hasa’e impaktu husi servisu PDHJ ba públiku. Prioridades PDHJ ba meta datoluk
maka hanesan tuir mai ne’e:
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A. Monitorizasaun
1) Halo Monitorizasaun urjente ba asuntu direitus umanus no governasaun
di’ak ho aproximasaun jéneru3;
2) Halo Monitorizasaun ba asuntu DESK ho aproximasaun jéneru4 ;
3) Halo Monitorizasaun ba asuntu aprovizionamentu, dezenvolvimentu
infrastrutura no prosesu deskonsentrasaun ho aproximasaun jéneru5;
4) Halo Monitorizasaun ba eleisaun jerál ho aproximasaun jéneru6.
B. Investigasaun
1) Halo investigasaun ba kazu direitus umanus no governasaun di’ak ho
aproximasaun jéneru7;
2) Halo jestaun ba keixas;
3) Haree tuir implementasaun rekomendasaun;
4) Halo mediasaun no konsiliasaun ba kazu identifikadu.
C. Fiskalizasaun Leis
1) PDHJ fó komentáriu ka pareser legál ba lakuna iha protesaun ba (proposta
lejizlasaun polítika no regulamentu) relasiona ho asuntu direitus umanus
no governasaun di’ak;
2) PDHJ ezerse nia funsaun tuir artigu 150.º no 151.º KRDTL no mós submete
ba Tribunál Rekursu bainhira mosu inskonstitusionalidade no medida
lejizlativu ne’ebé la tuir Lei-Inan, nune’e bele konkretiza norma sira iha
Lei-Inan.
Meta 4. Ema vulneravel sira iha protesaun hasoru violasaun direitus umanus
no bele hetan asesu ba atendimentu públiku ne’ebé di’ak
Iha ámbitu implementasaun meta dahaat, PDHJ asegura programa sira ne’ebé
planeada sistematikamente, atu fó protesaun no haree preokupasaun no
asesibilidade ba PDHJ, partikularmente ba ema vulneravel sira nomós PDHJ iha
responsabilidade espesífika atu garante katak ema vulneravel sira hetan benefísiu
husi servisu ne’ebé hala’o. Tuir mai PDHJ, liu husi kooperasaun ho Konsellu
Konsultivu, sei garante katak ema vulneravel sira-nia perspetiva reflete duni iha
PDHJ nia programa no atividade sira.
PDHJ sei tulun hodi implementa rekomendasaun sira ne’ebé sita iha relatóriu
CEDAW, UPR no CRC nian liu husi dalan advokasia no formasaun sira hodi
hamenus ka halakon polítika no prátika diskriminasaun husi parte autoridade
públika sira. Prioridades PDHJ ba meta dahaat maka hanesan tuir mai ne’e:
3
Data-collection bazeadu ba sexo, idade no parametru relevante seluk ne’ebe iha potensialidade
ba diskriminasaun n.e., defisiensia, etnisidade, orientasaun sexual, afiliasaun politiku, nsst.
4
Ibid.
5
Ibid.
6
Ibid.
7
Ibid.

11

A. Protesaun ba ema vulneravel
1) Halo pareser legál ba leis no esbosus leis no identifika lakuna ba
protesaun;
2) Halo monitorizasaun ba ema vulneravel sira nia asesu ba justisa, saúde,
edukasaun no servisu atendimentu públiku sira;
3) Halo advokasia atu Estadu Timor-Leste implementa rekomendasaun
CEDAW, UPR no CRC nian;
4) Fó atendimentu di’ak ba ema ne’ebé hela iha áreas rurais;
5) Fó atendimentu di’ak ba kesar ne’ebé mai husi ema vulneravel.
B. Polítika inkluziva ba jestaun keixas
Fó atendimentu ba kesar ne’ebé hato'o husi ema vulneravel (asegura dadus
agregadus no sensibilidade ba jéneru).
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PDHJ
iha
enkuadramentu
legál ne’ebé
forte hodi
implementa
mandatu ho
di'ak

Rezultadu
Esperadu/

Governasau
n Di'ak

Programa

Rekrutamentu

Alterasaun ba
Lei PDHJ nian

Sub-Programa

Aprovasaun
husi Konsellu
Ministru

Númeru kargu
diresaun/xefia
rekrutadu

Rekruta pesoál no
funsionáriu/a ho
balansu jéneru

Aprovasaun
husi PN

Indikadór
Atividades

Halo alterasaun ba
Dekretu-Lei n.o
31/2016, 13 Jullu
kona-ba Orgánika
PDHJ nian

Halo Alterasaun ba
Estatutu PDHJ Lei
n.º 7/2004, 26 Maiu
ne'ebé altera husi
Lei 8/2009, 15 Jullu

Atividades
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Ema nain 17
prienxe ona kargu
diresaun/xefia
kompostu husi
Feto hamutuk 40%

Kada
diresaun/unidade
implementa
servisu tuir
Dekretu-Lei foun
orgánika PDHJ
nian

PDHJ implementa
alterasaun ba
Estatutu PDHJ
nian

Tarjetu Atividade

X

X

X

X

Y2

X

X

Y3

Y4

Y5

Kalendáriu ba
Implementasaun (20212025)
Y1

Meta 1. Asegura kapasidade no independénsia PDHJ nian hodi garante PDHJ bele implementa mandatu ho di'ak

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

Fontes
Orsamentu

GSE/DGRH

Gabinete
Provedor

Gabinete
Provedor

Responsavel

CFP

KM

KM no PN

Parseirus

Koordenasaun
no
komunikasaun
institusionál ba
melloramentu
dezempeñu

Governasau
n Di'ak

Enkontru
internál

Regulamentu
internu

Dezenolve no halo
jestaun
di'ak ba Konsellu
Diretivu no
Konsellu
Konsultivu

Dezenvolve padraun
operasionál kona-ba
prosedimenus ba
diresaun ho
abordajen jéneru

Pesoál no
funsionáriu/a sira
hotu hala'o ona
servisu bazeia ba
tarefas servisu
Diresaun hotu iha
ona prosedimentu
internu hodi hala'o
servisu

Konsellu Diretivu
realiza enkontru
dala sanulu-resinrua kada tinan

100% pesoál no
funsionáriu/a
PDHJ iha ona
tarefas servisu;

Númeru
prosedimentu
internu ba kada
diresaun

Númeru
enkontru
Konsellu
Diretivu realiza
kada tinan
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Konsellu
Konsultivu realiza
enkontru dala rua
tinan-tinan

Iha ona asesór/a
haat tuir mandatu
(direitus umanus
no governasaun
di’ak)

Númeru
asesór/a
rekrutadu

Númeru
enkontru
Konsellu
Konsultivu
realiza kada

Ema nain 30 maka
prienxe ona
nu’udar pesoál no
funsionáriu/a iha
área especializada

Númeru pesoál
no funsionáriu/a
espesializadu
rekrutadu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

GSE/RPCI

GSE/RPCI

GSE/DGRH

GSE/DGRH

GSE/DGRH

GSE/DGRH

Membru KK

CFP

CFP

Governasau
n Di'ak

Governasau
n Di'ak

Efisiénsia no
efikásia ba
jestaun kesar

Implementasaun
jestaun finansas
tuir leis no
prosedimentus

Jestaun
Finansas
Públikas

Jestaun
Kontrolu
Internu

Sistema
informátiku

Ezekuta rúbrikas
orsamentais

Garante servisu iha
Gabinete Inspesaun
la'o tuir manuál
operasionál

Atualiza sistema
jestaun kesar
eletróniku

Ofisiál IT iha
koñesimentu di'ak
atu halo
manutensaun ba
sistema E-CMS no
halo mudansa
antes 2023

Númeru ofisiál
IT atu halo
manutensaun ba
sistema E-CMS
antes 2023

Persentajen
orsamentu
PDHJ
ezekutadu
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85% ezekusaun ba
orsamentu PDHJ
nian kada tinan

Relatóriu mínimu
haat kada tinan

Antes 2023 pesoál
no funsionáriu/a
DAP/DI iha
kapasidade hodi
utiliza ona sistema
E-CMS atualizadu

Númeru pesoál
no funsionáriu/a
PDHJ hodi
utiliza E-CMS
atualizadu

Mínimu 50%
husi kada
relatóriu
implementadu

PDHJ nia sistema
jestaun kesar
atualiza ona antes
2023

Atualizasaun
sistema jestaun
kesar
implementa

tinan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

GSE e DAF

GI

DAF

DAF/DI
/DAP

DAF/DI
/DAP

MF

TIC

TIC

Governasau
n Di'ak

Formasaun no
Kapasitasaun

Planeamentu
M&A

Realiza sesaun
orientasaun ba
funsionáriu/a no
pesoál foun

Fó formasaun ba
pesoál no
funsionáriu/a sira
iha área direitus
umanus no
governasaun di’ak

Dezenvolve planu
anuál no planu
estratéjiku
ho kualidade di'ak
no dezenvolve
sistema avaliasaun
ba aktividade sira

Antes 2023 iha
pesoál 4 mak
servisu iha unidade
legál PDHJ nian

100% relatóriu
investigasaun no
monitorizasaun iha
kualidade di'ak

Númeru pesoál
mak iha
kapasidade iha
área jurídika

Kualidade
relatóriu
investigasaun
no
monitorizasaun
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100%
funsionáriu/a no
pesoál partisipa iha
sesaun orientasaun

PDHJ halo
revizaun ba
planu estratéjiku
dala ida

Revizaun Planu
Estratéjiku
2026-2030

Númeru
funsionáriu/a no
pesoál foun
partisipa iha
orientasaun

PDHJ halo
avaliasaun
ba rezultadu
servisu tinan -tinan

PDHJ nia planu
anuál
foka ba rezultadu

Iha ona
regulamentu
internu ba M&A
ho abordajen
jéneru

Planu anuál
orienta ba
rezultadu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

DGRH

Provedor no
Adjuntus

UAJAP

GSE/RPCI

GSE

GSE/DAF

FDCH

UPMA

Asesu ba
servisu PDHJ
nian ba ema
hela iha
munisípiu hotu

Governasau
n Di'ak

Hametin servisu
Delegasaun
Territoriál

Garante rekursu
sufisiente ba
edifísiu rejionál atu
implementa
mandatu

Fó formasaun iha
área jestaun
finansas públikas

Dezenvolve mapa
formasaun
funsionáriu/a no
pesoál (TNA)

Rekursu
materiais
(edifísiu,
transporte, liña
internet,
telefone fixu)
suficiente

Númeru
funsionáriu/a no
pesoál partisipa
iha formasaun
kona-ba jestaun
finansas
públicas

Númeru
formasaun
identifika bazeia
ba rezultadu
levantamentu
nesesidade
formasaun

Númeru
levantamentu
nesesidade
formasaun
(TNA)
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DT sira iha
rekursus materiais
sufisiente ona

Funsionáriu/a no
pesoál iha PDHJ
mínimu 25% iha
koñesimentu ba
jestaun finansas
públikas

Mínimu realiza
formasaun dala rua
(2) kada tinan

Até 2025 realiza
dala rua
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

GSE

DAF

DGRH

DGRH

FDCH

Vizibilidade
instituisaun
aumenta iha
nivel nasionál,
rejionál no
internasionál
hodi halo
advokasia

Kooperasau
n
Institusionál

Komunikasaun

Implementa akordu
vijentes ho
entidades publikas
no organismu no
orgaun sira seluk,
wainhira
apropriadu, atu
asegura
investigasaun no
prosesu ba keixa
nian ne’ebé efetivu

Dezenvolve akordu
servisu ho
instituisaun
relevante sira

Estabelese
eskritóriu foun iha
munisípiu

Númeru
enkontru ho
rede direitus
umanus

Númeru akordu
estabelesidu

Númeru
eskritóriu foun
iha munisípiu

Persentajen
orsamentu
alokadu ba kada
DT

Númeru
funsionáriu/a
no pesoál iha
edifísiu rejionál
suficiente
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Realiza enkontru
dala haat kada
tinan
(trimestralmente)

Mínimu akordu rua
ba kada tinan

X

X

X

X

X

Orsamentu
alokadu ba DT
mínimu 3% husi
rúbrika BS

Eskritóriu foun 2
estabelese ona iha
munisípiu

X

DT sira iha ona
funsionáriu/a no
pesoál ema nain
sanulu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

GRPCI no
PADH

GRPCI

Provedor/a

GSE

GSE

OSS
Instituisaun
Governu

Nasionál
Internasionál

PN no KM

Revizaun ba planu
estratéjiku
komunikasaun

Fó kontribuisaun ba
mekanismu no
forum direitus
umanus no
governasaun di'ak.

Estabelese rede
governasaun di'ak
iha munisípiu hotu
no RAEOA

Implementasaun
planu
komunikasaun
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Implementa ona
planu
komunikasaun iha
2022

Antes 2022 hetan
ona aprovasaun ba
períodu tinan lima
(5)

Númeru planu
estratéjiku
komunikasaun
aprova husi
Provedor/a

X

X

X

Enkontru dala hitu
(7) kada tinan

PDHJ halo
intervensaun dala
hitu 7) tinan ida ba
forum rejionál no
internasionál

X

Estabelese ona
rede governasaun
di'ak iha
munisípiu hotu no
RAEOA

Númeru
intervensaun ba
forum rejionál
no internasionál

Númeru
enkontru regulár
no anuál ho
parseiru rejionál
no internasionál

Númeru rede
governasaun
di'ak iha
munisípiu hotu
inklui RAEOA
estabelesidu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

RPCI

GRPCI

GRPCI,PAD
H no PABG

GRPCI,PAD
H e PABG

GRPCI no
PABG

KI, TV,
Rádio, no
Jornál

KI, TV,
Rádio, no
Jornál

Rejionál
Internasionál

Rejionál
Internasionál

OSS
Instituisaun
Governu

Abordajen
Jéneru

Gender
Auditing
Realiza auditória
internál jéneru nian
iha PDHJ

Dezenvolve polítika
interna kona-ba
abordajen jéneru

Númeru
relatóriu
auditoria

Númeru polítika
interna
desenvolvida
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Publika ona
relatóriu tolu (3)
iha tinan lima nia
laran

Até 2022 polítika
interna ida
desenvolvida

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OGE/FCTL

OGE/FCTL

PADH no
pontu fokal

PADH no
UAJAP

APF

APF, SEII
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Direitus
Umanus

Direitus
umanus no
Governasaun
di’ak

Funsionáriu
Estadu sira hala'o
sira nia kna’ar
respeita ba
prinsípiu direitus
umanus no
governasaun
di’ak

Programa

Ofisiál seguransa
sira kumpre lei,
respeita direitus
umanus no
governasaun di'ak

Rezultadu
Esperadu

Formasaun no
semináriu ba
entidades
públikas

Formasaun ba
autoridade
seguransa

SubPrograma

Númeru guarda
prizionál tuir
formasaun konaba direitus
umanus

Númeru lider
komunitáriu
partisipa iha
formasaun

Realiza formasaun ba
lider komunitáriu ho
dimensaun jéneru

Númeru
membru PNTL
no F-FDTL tuir
formasaun konaba direitus
umanus

Indikadór

Realiza formasaun ba
guarda prizionál sira
ho dimensaun jéneru

Realiza formasaun ba
membru PNTL no
F-FDTL sira ho
dimensaun jéneru

Atividades
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Lider komunitáriu
hamutuk 250 iha
koñesimentu di'ak
kona-ba direitus
umanus no
governasaun di’ak

Guarda prizionál
hamutuk 200 maka
iha koñesimentu
di'ak kona-ba
direitus umanus

Membru PNTL
hamutuk 450 maka
iha koñesimentu
di'ak kona-ba
direitus umanus
Membru F-FDTL
hamutuk 450 maka
iha koñesimentu
di'ak kona-ba
direitus umanus

Tarjetu Atividade

X

X

X

Y1

X

X

X

Y2

X

X

X

Y3

X

X

X

Y4

X

X

X

Y5

Kalendáriu ba
Implementasaun (20212025)

Meta 2 : Asegura katak autoridade públika no komunidade sira iha koñesimentu di’ak kona-ba direitus umanus no governasaun di'ak

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

Fontes
Orsamentu

DP

DP

DP

Responsavel

MAE

MJ

MD, MI,
UADU,
CNC

Parseirus

Komunidade hotu
iha koñesimentu
kona-ba papél
PDHJ nian

Diseminasaun
papél PDHJ
nian

Númeru
autoridade
públika partisipa
iha semináriu

Numeru akordu
estabelesidu

Númeru
Estudantes
partisipa iha
sesaun
diseminasaun
Númeru
komunidade
partisipa iha
sesaun
diseminasaun

Realiza semináriu ba
autoridade públika ho
dimensaun jéneru

Estabelese
kooperasaun ho INAP

Halo diseminasaun
papél PDHJ nian ba
estudante presekundária to'o nivel
universitáriu

Halo diseminasaun
papél PDHJ ba
komunidade sira
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Komunidade
hamutuk 1000 maka
tuir diseminasaun
papél PDHJ nian

Estudantes hamutuk
5000 maka tuir
diseminasaun papél
PDHJ nian

Akordu ida (1)
estabelesidu hodi
Integra materia
direitus umanus no
governasaun di'ak
iha kurrikulum
INAP

Autoridade públika
sira hamutuk 200
iha koñesimentu
di'ak kona-ba
direitus umanus no
governasaun di’ak

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

DP e DT

DP e DT

RPCI no DP

DP

MAE

MEJD

INAP

LM, CFP,
CAC, no
IGE

24

Asegura katak autoridade
públika no komunidade sira
iha koñesimentu di’ak
kona-ba direitus umanus no
governasaun di'ak

Estadu kumpre
padraun direitus
umanus no
governasaun di'ak
no foti medidas
tuir leis ba
violasaun direitus
umanus no
governasaun di'ak

Rezultadu
Esperadu

Direitus
Umanus no
Governasaun
di'ak

Programa

Monitorizasaun

Sub-Programa

Halo
monitorizasaun
ba asuntu direitu
ekónomia, sosiál
no kulturál

Halo
monitorizasaun
regulár no urjente
ba entidades
públikas kona-ba
asuntu direitus
umanus no
governasaun
di’ak

Atividades

50% advokasia iha
área direitus umanus
no governasaun
di’ak implementadu

Númeru advokasia
direitus umanus no
governasaun di’ak
implementadu
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Prodús ona relatóriu
monitorizasaun tolu
(3) ba área haat iha
DESK

Númeru
monitorizasaun ba
asuntu DESK
realizadu

Publika relatóriu
monitorizasaun 10
tinan tinan.

Númeru relatóriu
monitorizasaun
publikadu

50%
rekomendasaun
kona-ba rezultadu
monitorisasaun
implementa ona

Entrevista ho detidu
mínimu 20 tinantinan no
entrevista ho
prizoneiru 100
tinan-tinan.

Númeru ema iha
detensaun no
prizaun asesu ba
servisu PDHJ nian

Numeru
rekomendasaun
implementadu

Tarjetu Atividade

Indikadór

X

X

X

X

X

Y1

X

X

X

X

X

Y2

X

X

X

X

X

Y3

X

X

X

X

X

Y4

X

X

X

X

X

Y5

Kalendáriu ba
Implementasaun (20212025)

Meta 3 : Garante katak autoridade públika sira halo prevensaun no korresaun ba violasaun ba prinsípiu direitus umanus no governasaun di'ak

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

Fontes
Orsamentu

DFR no DAP

DFR

DFR no DAP

DFR

DFR

Responsavel

LM

LM

LM

LM

MJ

Parseirus

Direitus
Umanus no
Governasaun
di'ak

Servisu
Asisténsia
Públika
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50 %
rekomendasaun husi
investigasaun no
fiskalizasaun mak
implementa

85% distribuisaun
notifikasaun
primeiru no segundu
la'o tuir tempu

% distribuisaun
notifikasaun
primeiru no
segundu

Halo jestaun
keixas

% rekomendasaun
husi investigasaun
no fiskalizasaun
implementadu

Prodús relatóriu tolu
(3)

Númeru
fiskalizasaun
realizadu

Halo
fiskalizasaun ba
eleisaun jerál no
eleisaun suku

Haree tuir
implementasaun
rekomendasaun

50%
rekomendasaun
husi monitorizasaun
mak implementa

Antes 2025 prodús
relatóriu tolu (3) ba
prosesu
aprovizionamentu
iha nivel munisipál
no RAEOA

% rekomendasaun
husi
monitorizasaun
implementada

Halo
monitorizasaun
ba prosesu
aprovizionamentu
, iha nivel
munisipál no
RAEOA

Númeru
monitorizasaun
realizadu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

DAP

DAP

DFR

DFR no DAP

DFR

LM

LM

LM

LM

LM

Fiskalizasaun leis

Investigasaun

Fó komentáriu ka
pareser ba
lejizlasaun no
polítika relasiona
ho direitus
umanus no
governasaun
di’ak

Halo
Investigasaun ba
kazu direitus
umanus no
governasaun
di’ak

Halo mediasaun
no konsiliasaun
ba kazu
apropriadu

Númeru leis no
esbosu leis mak
PDHJ fó
komentáriu

27

Númeru pareser ka
rekomendasaun ba
leis inklui relatórius
monitorizasaun no
investigasaun
publikadus.
Inisiativa Provedor
ba esbosu leis hotu
ne'ebé PDHJ simu
kada tinan

50%
rekomendasaun
husi relatoriu
investigasaun mak
implementa

Prodús relatóriu
investigasaun 80
kada tinan ba kazu
direitus umanus no
governasaun di’ak

Númeru
investigasaun ba
kazu direitus
umanus no
governasaun di’ak
realizadu

% rekomendasaun
investigasaun
implementadu

50 % implementa
mediasaun no
konsiliasaun ba
direitus umanus no
governasaun di’ak

% mediasaun no
konsiliasaun ba
kazu direitus
umanus no
governasaun di’ak
realizadu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

UAJAP no
Gabinete
Provedoria

DI e DAP

DI

DAP

PN, GPM
no LM

LM

LM

Parte
disputa

Ezerse
kompeténsia tuir
artigu 150.º no
151.º (KRDTL)
Númeru
submisaun ba
Tribunál Rekursu
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Submisaun ba
Tribunál Rekursu
kuandu iha pedidu
husi ema ka
sosiedade sivíl ka
inisiativa Provedor
X

X

X

X

X

OGE/FCTL

UAJAP no
Gabinete
Provedoria

PGR e TR
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Garante katak autoridade
públika sira halo
prevensaun no korresaun
ba violasaun ba prinsípiu
direitus umanus no
governasaun di'ak

PDHJ nia
programa
sistematikamente
fó protesaun no
haree
preokupasaun
husi ema
vulneravel

Rezultadu
Esperadu

Protesaun ba
ema vulneravel

Programa

Monitorizasaun
no Advokasia

Sub-Programa

% rekomendasaun
implementadu

Númeru relatóriu
aprezentadu

Asegura ema
vulneravel iha
áreas rurais hodi
asesu ba
atendimentu
públiku ho di’ak

Númeru
lejizlasaun
promulgadu no
relatóriu públikadu

Halo pareser legál
ba leis no esbosu
leis no
halo
monitorizasaun
ba ema
vulneravel nia
asesu ba justisa,
saúde no
edukasaun

Halo advokasia
atu Estadu TimorLeste implementa
rekomendasaun
husi tratadu
internasionál sira
inklui UPR

Indikadór

Atividades
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Mínimu relatóriu ida
kada tinan

50% rekomendasaun
implementadu

Estadu promulga no
ratifika ona
lejizlasaun no
konvensaun ba ema
vulneravel

Tarjetu Atividade

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kalendáriu ba
Implementasaun (20212025)
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5

Meta 4 : Ema vulneravel sira iha protesaun hasoru violasaun direitus umanus no bele hetan asesu ba atendimentu públiku ne’ebé di’ak

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

Fontes
Orsamentu

DFR e DT

DFR,UAJAP
no pontu fokal

DFR e
UAJAP

Responsavel

Instituisaun
relevantes
no OSS

Instituisaun
relevantes
no OSS

Konsellu
Konsultivu

Parseirus

PDHJ nia servisu
asesivel ba ema
vulneravel sira
iha territóriu
PDHJ nia servisu
Timor laran
asesivel ba ema
tomak
vulneravel sira
iha territóriu
Timor laran
tomak

Simu kesar

Simu kesar

Polítika
inkluziva ba
jestaun keixas

Polítika
inkluziva ba
jestaun keixas

Fó atendimentu
ba kesar ne’ebé
hato'o husi ema
oioin
Fó atendimentu
ba kesar ne’ebé
hato'o husi ema
oioin
10% kesar hato'o
husi ema oioin

Númeru kesar mak
hato'o husi ema
oioin
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31

10% kesar hato'o
husi ema oioin

Númeru kesar mak
hato'o husi ema
oioin
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OGE/FCTL

OGE/FCTL

DAP

DAP

Parseiru
relevantes

Parseiru
relevantes
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di’ak

públiku ne’ebé

atendimentu

hetan asesu ba

umanus no bele

violasaun direitus

protesaun hasoru

sira iha

Ema vulneravel

PREFÁCIO
Em primeiro lugar, é com uma enorme honra que agradeço a Deus pela graça e o espírito a
mim concedidos, e principalmente à grande família da Provedoria dos Direitos Humanos e
Justiça (PDHJ) por todo o esforço levado a cabo com a colaboração de todos os parceiros
que caminharam connosco na realização do nosso trabalho, com base na implementação do
plano estratégico da PDHJ nos dez (10) anos passados, 2011-2020, mesmo que enfrentando
desafios e obstáculos nos trabalhos previamente delineados.
Este ano, a PDHJ preparou mais um plano estratégico para os próximos cinco (5) anos, de
2021 a 2025, que será o nosso guia para melhorar os serviços e as tarefas que ainda não
conseguimos alcançar em 10 anos, e estabelecer algumas estratégias novas, através do
estabelecimento de um quadro lógico, com base nas seguintes quatro (4) metas estratégicas:
(1) Assegurar a capacidade e a independência do PDHJ para garantir que este possa
implementar o seu mandato eficazmente; (2) Assegurar o conhecimento por parte das
autoridades públicas e das comunidades sobre os direitos humanos e a boa governação; (3)
Garantir que as autoridades públicas possam prevenir e corrigir a violação dos princípios
dos direitos humanos e da boa governação; (4) Proteger as pessoas vulneráveis contra a
violação de direitos humanos e garantir o seu acesso ao atendimento público.
Nesta oportunidade, quero agradecer a todas as partes que contribuíram com ideias e
sugestões, quer direta quer indiretamente na elaboração do plano estratégico para 20212015. Refiro-me ao: Parlamento Nacional, Governo, Entidades Públicas, linhas ministeriais
a nível nacional e nas Delegações Territoriais (DT), Organizações da Sociedade Civil
(OSC) a nível nacional e nas DTs, Membros do Conselho Consultivo (CC) que apoiaram
com ideias e sugestões, os Oradores a nível nacional e nas DTs, bem com na RAEOA que
contribuíram com excelentes ideias através dos seminários realizados na RAEOA e em Díli,
a APF que providenciou um estágio internacional à equipa dos colaboradores, Provedores
Adjuntos, Cargos de Direção e Chefias, funcionários e demais pessoal da PDHJ a nível
nacional e nas DTs. Finalmente, um agradecimento especial à equipa de redatores liderada
pelo Secretário Executivo, em conjunto com a equipa de facilitadores e as equipas técnicas
da PDHJ.
É meu desejo que este documento do plano estratégico de 2021-2025 se torne realmente
num guia que facilitará a jornada de implementação das tarefas da PDHJ, de forma a obter
resultados de trabalho anualmente para todos cidadãos com eficiência e eficácia
contribuindo assim para a sua visão e a missão, através dos programas, atividades, e
indicadores de desempenho previamente traçados, promovendo e protegendo assim os
direitos humanos, fortalecendo a integridade e promovendo a boa governação em TimorLeste.
Dili, 31 de Março de 2021
Jesuína Maria Ferreira Gomes, MPA.
Provedora
i

Responsável máxima
Jesuina Maria Ferreira Gomes, MPA, Provedora
General Coordinator
Áureo José António Sávio, Executive Secretary
Facilitador/a
Ambrosio Graciano Soares, Inspector
Teresinha Ximenes, Directress of Human Resource Management
Rosalina de Jesus Pires, Directress of Investigation
Filomena Maria de Fatima Dias, Research Officer
Equipa Técnica
Joãozinho dos S. da C.C.C Mashado, Especialista Técnico de Planeamento e Relatórios
Jonas Amaral, Especialista Técnico de Informação e Tecnologia
Olga Vilanova Sequeira, Especialista Técnico de Boa Gestão e Administração
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ABBREVIATURAS
AOA
APF
CAC
C-CMS
CEDAW
CAFP
CFP
CNC
CRC
DAF
DAP
DESK
DI
DJRH
DP
DT
EhD
FB
FCTL
FDCH
F-FDTL
GANHRI
GI
GPM
GRPCI
GSE
HTR
IGE
INAP
IOI
KD
KI
KK
KM
KRDTL
LGBTI
LM
M&A
MAE
MD

Associação dos Provedores da Ásia
Fórum Ásia Pacífico
Comissão Anti Corrupção
Sistema de Gestão Eletrónica de Casos
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra
as Mulheres)
Centro da Academia de Formação da Polícia
Comissão da Função Pública
Centro Nacional Chega
Convention on the Rights of the Child
Direção da Administração e Finanças
Directorate of Finance and Administration
Direção de Assistência Pública
Direitos da Economia Social e Cultural
Direção de Investigação
Direção da Gestão de Recursos Humanos
Direção de Promoção
Delegação Territorial
Pessoas com Deficiência
Facebook
Fundo Consolidado de Timor-Leste
Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano
FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste
Aliança Global de Instituições Nacionais de Direitos Humanos
Gabinete de Inspeção
Gabinete do Secretário Executivo
Gabinete de Relações Públicas e Coordenação Institucional
Gabinete do Secretário Executivo
Implementar as Recomendações
Inspeção Geral do Estado
Instituto Nacional de Administração Pública
Instituto Internacional do Provedor
Conselho Diretivo
Conselho de Imprensa
Conselho Consultivo
Conselho de Ministros
Constituição da República Democrática de Timor-Leste
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgénero e Intersexuais
Linhas Ministeriais
Monitorização e Avaliação
Ministério da Administração Estatal
Ministério da Defesa
iii

MF
MI
MJ
MoA
MoU
OGE
ONG
OSS
PABG
PADH
PDHJ
PE
PGR
PMA
PN
PNTL
RAEOA
SEANF
SEII
TIC
ToT
TR
TV
UADU
UAJAP
UNCAT
UPMA
UPMA
UPR

Ministerio das Finanaças
Ministério do Interior
Ministério da Justiça)
Memorando de Acordo
Memorando de Entendimento
Orçamento Geral do Estado
Organizações não-Governamentais)
Organizações da Sociedade Civil
Provedor/a Adjunto/a da Boa Governação
Provedor/a Adjunto/a de Direitos Humano
Provedor de Direitos Humanos e Justiça
Plano Estratégico
Procurador Geral da República
Planeamento, Monitorização e Avaliação
Parlamento Nacional
Polícia Nacional de Timor-Leste
Região Administrativa Oecusse Ambeno
Fórum Nacional de Instituições de Direitos Humanos do Sudeste Asiático
Secretária de Estado para a Igualdade e Inclusão
Tecnologia da Informação e Comunicação
Formação de Formadores
Tribunal de Recurso
Televisão
Unidade de Assessoria para os Direitos Humanos
Peskiza (Unidade de Assessoria Jurídica Administrativa e de Pesquisa
Unidade Asesoria Jurídika Administrativa no Peskiza
Convenção das Nações Unidas Contra a Tortura
Unidade Planeamento Monitorização e Avaliação
Unidade de Planeamento Monitorização e Avaliação
Unidade Planeamentu Monitorizasaun no Avaliasaun
Revisão Periódica Universal
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INTRODUÇÃO
O Provedor de Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) é um órgão estabelecido de
acordo com a Constituição da República Democrática de Timor-Leste (CRDTL), em
Março de 2001, como a resposta chave para encarar os desafios que se vão
colocando à Nação para construir uma sociedade democrática e justa. Com base no
artigo 27º da CRDTL, o Provedor de Direitos Humanos e Justiça é um órgão
independente cuja função é apreciar e procurar satisfazer as queixas dos cidadãos
contra os poderes públicos, bem como assegurar que todas as ações são realizadas
em conformidade com a lei a fim de prevenir e iniciar todo o processo para a
reparação das injustiças.
Com base no artigo 150º da CRDTL, o Provedor de Direitos Humanos e Justiça pode
requerer a declaração da inconstitucionalidade (fiscalização abstrata da lei-mãe).
Com base ainda no artigo 151º da CRDTL, prevê-se que o Presidente da República,
o Procurador-Geral da República e o Provedor de Direitos Humanos e Justiça podem
requerer junto do Supremo Tribunal de Justiça a verificação de inconstitucionalidade
por omissão de medidas legislativas necessárias para concretizar as normas
constitucionais (Inconstitucionalidade por omissão).
De forma a implementar corretamente as suas funções, o PDHJ delineou um Plano
Estratégico (PE) para dez (10) anos a implementar de 2011 a 2020. No ano de 2021
o PDHJ deverá ter um PE novo para orientar o seu programa e atividades futuras.
Assim, o PDHJ já elaborou uma revisão do PE para o período de 2021-2025 onde se
define a visão, missão e os valores fundamentais para a Instituição com o objetivo
principal e as prioridades estratégicas para os próximos cinco anos.
O esboço inicial do Plano Estratégico para 2021-2025 foi elaborado pelas equipas
técnicas do PDHJ. O processo de elaboração que decorreu durante os anos de 20202021, iniciou com consultas internas a todos os funcionários da PDHJ (a nível
Nacional e em todas as Delegações Territoriais – (DT) e aos membros do Conselho
Consultivo (CC), bem como com consultas externas a autoridades públicas e
Organizações da Sociedade Civil (OSC) nos municípios onde estão destacadas as
DT-PDHJ, tais como: Baucau, Díli, Maliana, Oecusse e Same. Além disso, o PDHJ
realizou ainda um seminário para o qual convidou as OSC, grupos de Pessoas com
Deficiências (PcD), académicos, membros do Governo, membros do Parlamento
Nacional (PN) e as agências internacionais com o objetivo de ouvir as opiniões e
sugestões de todas as partes com relação ao trabalho efetuado pelo PDHJ durante 10
anos de forma a poder melhorar o seu trabalho no futuro.
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Durante a realização das consultas, o PDHJ usou o método consultivo e a distribuição
de questionários a todos aqueles que participaram. No processo de consulta, todas as
partes envolvidas participaram no processo de consulta com dedicação e contribuíram
de forma positiva para a realização de um Plano Estratégico que será implementado
nos próximos cinco (5) anos.
A Visão e a Missão da Instituição são a base fundamental na qual assenta o Plano
Estratégico do PDHJ, de acordo com o que se descreve a seguir:
Visão
Proteger e promover os direitos humanos, fortalecer a integridade e promover a boa
governação em Timor-Leste.
MISSÃO
Como uma instituição independente, com base nos artigos 27º, 150º e 151º da
Constituição da República Democrática de Timor-Leste (CRDTL), o PDHJ foi
estabelecido para promover e proteger os direitos humanos e promover a boa
governação com a seguinte missão:
Educação e Promoção
Criar uma consciência pública, através da promoção de uma cultura que respeita os
princípios dos direitos humanos, o Estado de Direito e a boa governação; motivar e
dar assistência às entidades públicas para desenvolverem políticas, procedimentos,
formação interna e mecanismos para apresentar queixas que promovam os direitos
humanos e a boa governação.
Receber queixas, conduzir investigação, mediação e conciliação e cumprimento
das recomendações
Receber e processar as queixas de todos os cidadãos de acordo com a lei e os
procedimentos internos, dar recomendações sobre a forma e os meios para proteger os
direitos humanos e promover a boa governação com base nos resultados da
investigação, e realizar ainda processos de mediação e conciliação.
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Fiscalização e Recomendação
Fiscalizar e monitorizar os atos de violação dos direitos humanos e da boa
governação e apresentar recomendações às entidades públicas relevantes de forma a
melhorar a prestação de serviços e a reduzir a violação dos direitos humanos e da boa
governação.
Pesquisa, Advocacia e Assistência Jurídica
Realizar pesquisas na área dos direitos humanos e boa governação, preparar
pareceres legais para advogar e dar apoio material jurídico nos procedimentos
administrativos.
Promover a cooperação
Manter uma ligação estreita entre as instituições, organismos e autoridades com o
objetivo de incentivar a política e as práticas comuns e promover a colaboração
mútua.
VALORES FUNDAMENTAIS
O PDHJ realiza o seu trabalho com base nos valores fundamentais que reflitam os
padrões que inspiram o seu trabalho através do atendimento público e das partes
interessadas.
o Acessibilidade;
o Responsabilidade;
o Credibilidade;
o Integridade;
o Eficiência e eficácia;
o Igualdade;
o Honestidade;
o Imparcialidade e justiça;
o Independência;
o Não-discriminação;
o Respeito pelo Estado de Direito;
o Transparência.
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Antes de passarmos ao plano estratégico do PDHJ para o período de 2021- 2025,
abaixo se encontra o sumário do resultado do PE-PDHJ do período de 2011- 2020:
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DO PDHJ NO PERÍODU
DE 2011- 2020
A implementação do Plano Estratégico do período de 2011-2020 durante dez anos
alcançou progressos significativos e deparou-se também com algumas dificuldades
para atingir a 100% os objetivos fixados devido a diversos fatores internos e externos
ligados com a gestão, organização, recursos humanos, recursos financeiros, recursos
materiais e vontade política de todas as instituições relevantes.
Mesmo assim, o PDHJ implementou 68% das 77 atividades fixadas, ou seja, 52
atividades e as restantes 32%, ou 25 atividades ficaram por implementar. Esta
percentagem demonstra que durante dez anos o trabalho realizado pelo PDHJ teve
efeito e beneficiou o acesso à justiça dos cidadãos timorenses em relação aos direitos
humanos e boa governação demonstrado através de uma amostra de sondagem
realizada em 20161 e que demonstrou que apenas 37% da comunidade tinha
conhecimento do mandato do PDHJ, mas em 20192 esta percentagem subiu para
52%.
De seguida segue um resumo sobre a realização e os indicadores-chave que
demonstram o progresso do trabalho do PDHJ e que serviram de base para definir as
prioridades estratégicas para o período de 2021 – 2025.
Garantir que as autoridades públicas possuem um conhecimento sólido sobre os
direitos humanos e a boa governação a nível institucional
Durante dez anos, o PDHJ realizou atividades de promoção e formação para as
autoridades de segurança como a PNTL e as F-FDTL, para funcionários públicos e
líderes comunitários sobre direitos humanos e boa governação, quer em Díli como em
outros municípios. Nestas formações foram usados manuais já desenvolvidos sobre
os direitos humanos e a boa governação bem como outros materiais de promoção
como brochuras, panfletos, autocolantes, filmes de curta duração e outros através da
tecnologia informática como: website, Facebook, Sistema de Gestão Eletrónica de
Casos (em inglês E-CMS) de forma a melhorar o conhecimento das autoridades civis
e de segurança a nível institucional.

1
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PDHJ’s 2016 perception survey report
PDHJ’s 2019 perception survey report
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Além da formação, o PDHJ também realizou sessões de disseminação para as
comunidades, com um total de cerca de 75 pessoas em cada encontro, cobrindo todas
as áreas, nas capitais municipais e nas áreas remotas sobre o papel do PDHJ e como
apresentar queixas contra as entidades públicas que violem os direitos humanos e a
boa governação. Estas atividades contribuíram de forma significativa para a mudança
de pensamento das sociedades no respeito pelos direitos humanos e reforçaram a
implementação das leis que promovem a boa governação em Timor-Leste.
O PDHJ continua a enfrentar dificuldades para atingir os indicadores e os objetivos
planeados tais como o curriculum sobre boa governação que ainda não foi
desenvolvido e integrado no Instituto Nacional de Administração Pública (INAP)
nem no manual dos guardas prisionais, durante a implementação desta meta
estratégica por falta de recursos humanos e de recursos financeiros, assim como a
reduzida participação de mulheres.
Das dez atividades e dos indicadores planeados, pelo menos 60% foi implementado.
Esta percentagem demonstra a implementação moderada destas metas e a necessidade
de ter em consideração, para a estratégia de formação, os indicadores não atingidos
para que possam ser alcançados nos próximos cinco anos.
Aumentar o cumprimento dos direitos humanos e o princípio da boa governação
nas instituições do Estado.
Na segunda (2) prioridade estratégica, o PDHJ baseou as suas atividades na
competência dos procedimentos sobre a gestão de queixas, a investigação e
monitorização durante os dez (10) anos anteriores. O PDHJ deu ainda atenção à
forma como melhorar a sua capacidade de fiscalização das autoridades públicas,
incluindo a capacidade de análise jurídica e a redação de relatórios com o objetivo de
aumentar o impacto do trabalho do PDHJ.
Em relação ao referido mandato, o PDHJ através da Direção de Assistência Pública
(DAP) com uma atividade específica de verificação das recomendações para
acompanhar as recomendações que fez aos Ministérios ou a outras entidades
relevantes para garantir as mudanças necessárias para a proteger e promover os
direitos humanos e a boa governação e corrigir as violações de direitos humanos já
foi implementada na sua maioria.
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No entanto, algumas das expetativas que o PDHJ não conseguiu atingir incluem: as
queixas apresentadas por mulheres não chegaram a 30%, as queixas apresentadas
por crianças e cidadãos com deficiência em cada ano não chegaram a 10 pessoas,
incluindo o facto de a maioria dos queixosos serem de Díli, mesmo que no plano
esteja expressamente declarado que 60% das queixas apresentadas deveriam ser
feitas por cidadãos nas áreas rurais. O PDHJ está consciente de que tem que ter em
conta as metas e os indicadores que não foram atingidos na elaboração do plano
estratégico para os próximos cinco (5) anos.
As pessoas vulneráveis são protegidas contra as violações de direitos humanos e
têm de ter acesso ao atendimento público.
Com base na prioridade estratégica do PDHJ para os anos de 2011-2020 na sua
terceira (3) meta sobre a proteção das pessoas vulneráveis contra a violação dos
direitos humanos e o acesso ao atendimento público, o PDHJ tem a responsabilidade
específica de garantir que as pessoas vulneráveis beneficiem dos serviços do PDHJ.
Através da cooperação com o seu Conselho Consultivo o PDHJ contribui e garante
que as perspetivas das pessoas vulneráveis estejam refletidas no seu programa.
O PDHJ já desenvolveu e implementou uma estratégia específica para promover e
proteger o direito da mulher ao acesso à justiça, à saúde e educação e já implementou
as recomendações da Comissão dos Direitos Humanos refletidas também no
Relatório Periódico Universal na Comissão específica sobre os tratados internacionais
que Timor-Leste já ratificou (CEDAW, CRC, UNCAT, etc) e reduziu ainda a prática
de discriminação por parte das autoridades públicas. Fê-lo através da formação e
disseminação das práticas de boa governação e direitos humanos em instituições do
Estado tais como as F-FDTL e a PNTL, bem como no Ministério da Administração
Estatal (MAE) particularmente aos líderes comunitários.
O PDHJ disseminou material relacionado com o direito da criança e o seu
envolvimento no processo de construção do Estado quando existem situações de
conflito com a lei e envolvem trabalho infantil. No entanto, o PDHJ ainda não tem
um quadro jurídico de proteção das pessoas vulneráveis, como cidadãos com
deficiências (EhD) e vítimas de tráfico humano. Timor-Leste ainda não ratificou a
convenção sobre pessoas com deficiências (EhD) pelo que o PDHJ continua a pedir
ao Estado de Timor-Leste que ratifique a convenção sobre as pessoas com deficiência
para garantir que estas possam gozar dos seus direitos sem discriminação. Além
disso, o PDHJ também cuidou para que os idosos tivessem acesso atempado aos
serviços e atendimento público.
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Assegurar a capacidade e a independência do PDHJ de forma a garantir que
este possa implementar devidamente o seu mandato.
A prioridade imediata do PDHJ para o período de 2011-2020 na sua quarta (4) meta
de assegurar a capacidade de independência do PDHJ de forma a garantir uma eficaz
implementação do seu mandato foi já realizada faseadamente, incluindo a
reestruturação da estrutura do PDHJ de acordo com a nova Lei Orgânica com base no
quadro pessoal existente. O PDHJ criou ainda a Direção de Assistência Pública
(DAP), o escritório de aconselhamento jurídico, o Gabinete de Inspeção (GI) e a
Direção Geral ou Gabinete do Secretário Executivo (GSE). A realidade demonstranos que a participação das mulheres na liderança ou em cargos de chefia no PDHJ é
mais um exemplo da promoção da igualdade de género. Além disso, o PDHJ
consolidou a gestão dos casos através do desenvolvimento de um sistema eletrónico
para a gestão das queixas e dos casos. O PDHJ também já concretizou prioridades de
realizar os seus mandatos.
Apesar de os representantes ou as representações do PDHJ ainda não cobrirem todos
os municípios e o número de funcionários ainda não ser suficiente, as quatro (4)
delegações territoriais já estabelecidas e os funcionários mesmo que em números
mínimos, conseguem já responder faseadamente às necessidades das comunidades
nas bases. Por outro lado, o Conselho Consultivo que foi estabelecido e funciona
através de representantes de diferentes grupos, é uma mais valia adicional para
assegurar a importância da existência do PDHJ para implementar os seus mandatos
nas comunidades.
Desde há dez anos atrás, O PDHJ tem vindo a demonstrar a sua capacidade
institucional ao garantir e gerir os seus recursos financeiros e humanos de acordo com
o que se demonstra no seguinte quadro:

Período 2006
Recursos humanos = 12
Recursos financeiros = $
93,000.00

Período 2010
Recursos humanos = 66
Recursos financeiros = $
864,000.00

Período 2020
Recursos humanos = 134
Recursos financeiros = $
1,195,106.00
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O PDHJ foi-se desenvolvendo institucionalmente a cada ano até conseguir atingir no
período de 2020 as suas metas estratégicas de acordo com o mapeamento da sua força
de trabalho. Possui capacidade em recursos humanos para garantir a independência da
instituição, para manter a sua integridade, proteger e promover os direitos humanos e
a boa governação em Timor-Leste.
PLANO ESTRATÉGICO PARA O PERÍODO DE 2021- 2025
Este Plano Estratégico será realizado nos próximos cinco anos (2021-2015), com uma
narrativa completa e mais detalhada sobre atividades estratégicas relacionadas com os
assuntos elaborados. Estas atividades são abordadas em quatro (4) prioridades
estratégicas previamente definidas pelo PDHJ e controladas através de um
planeamento que inclui metas, resultados esperados, programas, sub-programas,
atividades, indicadores, objetivos, calendário de implementação, orçamentação,
responsáveis e parceiros que poderão avaliar o trabalho do PDHJ num determinado
período de tempo.
Este plano estratégico é um guia para desenvolver o plano anual, bem como para
fazer uma revisão ao plano a cada cinco anos, mas pode também sofrer alterações
anuais com base nas necessidades e na realidade de forma a atingir os seus objetivos.
Por isso, o PDHJ destacou as quatro (4) prioridades estratégicas seguintes:

Meta 1. Assegurar a capacidade e a independência do PDHJ para
garantir que este possa implementar o seu mandato eficazmente
Meta 2 . Asegurar o conhecimento por parte das autoridades públicas e
das comunidades sobre os direitos humanos e a boa governação
Meta 3. Garantir que as autoridades públicas possam prevenir e corrigir a
violação dos princípios dos direitos humanos e da boa governação
Meta 4. Proteger as pessoas vulneráveis contra a violação dos direitos
humanos e garantir o seu acesso ao atendimento público
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Meta 1. Assegurar a capacidade e a independência do PDHJ para garantir que
este possa implementar o seu mandato eficazmente
No âmbito da implementação da primeira meta, o PDHJ pretende assegurar o
enquadramento legal através da coordenação de trabalho de forma a melhorar o
desempenho dos funcionários e garantir um sistema de gestão de queixas que seja
responsivo ao género, eficiente e eficaz, garanta a gestão das finanças públicas de
acordo com as leis e os procedimentos, assegure os recursos materiais e a qualidade
dos recursos humanos para assegurar o mandato e o acesso de todos os cidadãos ao
trabalho do PDHJ. As prioridades do PDHJ para a primeira meta são as seguintes:
A. Revisão das leis e gestão dos recursos humanos
1) Rever o Estatuto e a Lei Orgânica do PDHJ;
2) Realizar um recrutamento e seleção inclusivos e representativos dos vários
grupos;
3) Criar um regulamento interno para as diversas direções e unidades;
4) Desenvolver um padrão operacional de procedimentos para cada direção com
uma abordagem de género;
5) Promover a participação das mulheres para cargos de direção e chefia na
PDHJ;
6) Realizar formação e capacitação.
B. Planeamento, Política e Infraestruturas
1. Desenvolver e implementar um manual administrativo e financeiro;
2. Executar as rubricas orçamentais;
3. Desenvolver um manual de gestão de recursos humanos e abordagem de
género;
4. Estabelecer no mínimo dois novos escritórios do PDHJ nos municípios;
5. Modernizar o sistema de Tecnologia, Informação e Comunicação (TIC);
6. Implementar uma política de Planeamento, Monitorização e Avaliação (PMA)
com uma abordagem de género;
7. Implementar a gestão de controlo interno;
8. Desenvolver uma política interna sobre a abordagem de género;
9. Realizar auditorias internas sobre o género;
10. Realizar encontros internos do Conselho Diretivo (CD) e do Conselho
Consultivo (CC).
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C. Desenvolvimento Profissional
1. Aumentar o conhecimento técnico alargado sobre os direitos humanos e a boa
governação;
2. Aumentar o conhecimento sobre a gestão das finanças públicas (Planeamento,
Monitorização e Avaliação) sensível ao género;
3. Aumentar a capacidade jurídica;
4. Aumentar o conhecimento da língua portuguesa e inglesa;
5. Aumentar a capacidade de análise e de redigir relatórios.
D. Cooperação com os parceiros de desenvolvimento
1) Estabelecer cooperação com os parceiros de desenvolvimento nas áreas de
direitos humanos e boa governação;
2) Estreitar a cooperação bilateral e multilateral;
3) Implementar os acordos vigentes com as instituições relevantes e desenvolver
novos acordos;
4) Estreitar o trabalho do PDHJ regional com a rede das OSC para os direitos
humanos e a rede de monitorização;
5) Estabelecer uma rede do PDHJ com as OSC na área da boa governação.
E. Comunicação
1) Rever o plano estratégico de comunicação incluindo a análise da dimensão do
género e a uma abordagem sensível ao género;
2) Realizar shows na TV e na Rádio;
3) Gerir a website e a página do Facebook do PDHJ (recolha de dados e
desenvolvimento de dados desagregados para os grupos alvo, identificar a
desigualdade de género, em termos de acessibilidade à informação na website
e na página de facebook do PDHJ no que se refere à desigualdade em termos
de acessibilidade);
4) Redigir o relatório e o boletim do PDHJ (assegurar que a dimensão de género
seja incluída no relatório e no boletim);
5) Realizar Eventos nacionais (ter em consideração a dimensão de género:
número igual de participantes mulheres e homens; oradores ou panelistas com
sensibilidade de género);
6) Realizar Conferências de imprensa (utilizar meios de comunicação que sejam
acessíveis a toda a gente incluindo pessoas com deficiência (língua gestual);
7) Realizar seminários (com um número igual de oradores mulheres e homens);
8) Conferências e comunicados de imprensa;
9) Publicar relatórios temáticos.
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Meta 2. Assegurar o conhecimento por parte das autoridades públicas e das
comunidades sobre os direitos humanos e a boa governação
No âmbito da implementação da segunda meta, o PDHJ continuará a assegurar que as
autoridades públicas e as comunidades possuam um conhecimento alargado sobre os
direitos humanos e a boa governação. Os funcionários públicos e os agentes do estado
desempenharão as suas tarefas de acordo com os princípios dos direitos humanos e da
boa governação. Por outro lado, todas as comunidades incluindo os partidos políticos
devem ter conhecimento sobre os direitos e os deveres que constam da convenção
internacional para os direitos humanos que Timor-Leste já ratificou incluindo o papel
do PDHJ. As prioridades do PDHJ para a segunda meta são as seguintes:
A. Aplicação da lei e segurança
1) Integrar matéria sobre direitos humanos e boa governação no curriculum do
Centro de Formaão da Polícia (CFP);
2) Realizar formação para os membros da PNTL e das F-FDTL com a dimensão
de género;
3) Dar formação aos guardas prisionais sobre os direitos humanos e a boa
governação
B. Governo
1) Dar formação sobre direitos humanos e boa governação aos líderes
comunitários através da cooperação com o Ministério da Administração
Estatal (MAE) com a dimensão de género;
2) Dar formação direcionada aos cargos de direção e de chefia sobre os direitos
humanos e boa governação com a dimensão de género;
3) Estabelecer cooperação de trabalho entre o PDHJ e o INAP para integrar a
matéria dos direitos humanos e boa governação nos cursos de indução.
C. Comunidade
1) Disseminar informação sobre o Papel do PDHJ para as comunidades em
Timor-Leste com a dimensão de género;
2) Disseminar informação sobre o papel do PDHJ aos estudantes do nível do présecundário até ao nível universitário em Timor-Leste com a dimensão do
género;
3) Disseminar informação sobre o papel do PDHJ aos partidos políticos em
Timor-Leste com a dimensão de género;
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Meta 3. Garantir que as autoridades públicas possam prevenir e corrigir a
violação dos princípios dos direitos humanos e da boa governação
No âmbito da implementação da terceira meta, o PDHJ pretende assegurar a política
e a ação do Estado incluindo o enquadramento legal em Timor-Leste, para apoiar a
implementação dos princípios dos direitos humanos e da boa governação através de
atividades como receber queixas, investigar, fiscalizar e monitorizar, mediação e
conciliação e implementar as recomendações, aumentar a visibilidade da instituição
a nível Nacional, Regional e Internacional para poder advogar.
O PDHJ continuará a dar atenção especial à fiscalização das autoridades públicas,
incluindo na sua capacidade de análise jurídica e redação de relatórios com o
objetivo de aumentar o impacto do trabalho do PDHJ para o público. As prioridades
do PDHJ para a implementação da terceira meta são as seguintes:
A. Monitorização
1) Monitorizar assuntos urgentes de direitos humanos e boa governação com uma
dimensão de género;
2) Monitorizar assuntos de DESK com uma dimensão de género;
3) Monitorizar assuntos de aprovisionamento, desenvolvimento de infraestruturas
e processos de desconcentração com uma dimensão de género;
4) Monitorizar as eleições gerais com uma dimensão de género.
B. Investigação
1) Investigar casos de direitos humanos e boa governação com uma dimensão de
género;
2) Gerir as queixas;
3) Implementar as recomendações;
4) Mediar e conciliar os casos identificados.
C. Fiscalização das Leis
1) O PDHJ fará comentários e pareceres legais sobre as lacunas na proteção das
(propostas de legislação política e regulamentos) relacionados com os direitos
humanos e a boa governação;
2) O PDHJ exercerá as suas funções de acordo com os artigos 150.º e 151.º da
CRDTL e requererá a declaração de inconstitucionalidade ao Tribunal de
Recursos sempre que houver alguma necessidade de efectuar uma fiscalização
abstracta da constitucionalidade ou um caso de inconstitucionalidade ou
omissão de medidas legislativas necessárias para concretizar as normas
constitucionais, de acordo com o estipulado na própria Constituição.
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Meta 4. Proteger os cidadãos vulneráveis contra a violação dos direitos humanos
e garantir o seu acesso ao atendimento público
No âmbito da implementação da quarta meta, o PDHJ assegurará os programas
sistematicamente planeados, para proteger e dar atenção às preocupações e
acessibilidade ao PDHJ, particularmente para os cidadãos vulneráveis; o PDHJ tem
ainda a responsabilidade específica de garantir que as pessoas vulneráveis
beneficiem dos serviços prestados. De seguida, o PDHJ através da cooperação com o
Conselho Consultivo irá garantir que a perspetiva das pessoas vulneráveis esteja
refletida nos programas e atividades do PDHJ.
O PDHJ irá apoiar a implementação das recomendações previstas nos relatórios da
CEDAW, UPR e CRC através da advocacia e formação como forma de reduzir ou
eliminar a política e a prática de discriminação por parte das autoridades públicas. As
prioridades do PDHJ para a quarta meta são as seguintes:
A. Proteção dos cidadãos vulneráveis
1) Preparar pareceres legais sobre leis e esboços de lei e identificar lacunas na
proteção;
2) Monitorizar o acesso de pessoas vulneráveis à justiça, à saúde, à educação e
aos serviços de atendimento público;
3) Advogar para que o Estado de Timor-Leste implemente as recomendações da
Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as
mulheres (CEDAW), da Revisão Periódica Universal (UPR) e da Comissão da
ONU sobre os Direitos da Criança (CRC);
4) Atender cordialmente os cidadãos que vivem nas áreas rurais;
5) Atender cordialmente as queixas de cidadãos vulneráveis.
B. Política inclusiva de gestão de queixas
Atender as queixas apresentadas por pessoas vulneráveis (assegurar os dados
agregados e a sensibilidade de género).
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O PDHJ tem um
enquadramento
legal forte para
implementar o
seu mandato
eficazmente

Resultado
Esperado

Boa
Governação

Programa

Recrutamento

Alteração da Lei
do PDHJ

Sub-Programa

Recrutar pessoal e
funcionários com
balanço de género

Número de
recrutados para
cargos de
direção/chefia

Aprovação pelo
Conselho de
Ministros

Aprovação pelo
PN

Alterar os Estatutos
do PDHJ Lei nº
7/2004, de 26 de
Maio alterada através
da Lei 8/2009, de 15
de Julho

Alterar o Decreto-Lei
nº 31/2016, de 13 de
Julho sobre a
Orgânica da PDHJ

Indicadores
atividades

Atividades

14

17 cargos de
direção/chefia são
preenchidos sendo
40% mulheres

Cada
direção/unidade
implementa o
trabalho de acordo
com o Decreto-Lei
sobre a nova
orgânica do PDHJ
Ombudsman to

O PDHJ
implementa a
alteração aos seus
Estatutos

Objetivo das
atividades

X

X

Y1

X

X

Y2

X

X

Y3

Y4

Y5

Calendário de
Implementação (20212025)

Meta 1. Assegurar a capacidade e a independência do PDHJ para garantir que este possa implementar o seu mandato eficazmente

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

Fontes de
Orçamento

GSE/DGRH

Gabinete
Provedor

Gabinete
Provedor

Responsáveis

CFP

CM

CN e PN

Parceiros

Coordenação e
comunicação
institucional para
melhoria do
desempenho

Boa
Governação

Encontros
internos

Regulamento
interno

Desenvolvimento e
boa gestão do
Conselho Diretivo e
do Conselho
Consultivo

Desenvolver o padrão
operacional sobre os
procedimentos para a
direção com
abordagem de género

Todo o pessoal e
funcionários/as
realizam o seu
trabalho com base
nas tarefas de
trabalho

100% do pessoal
e
funcionários/as
da PDHJ já têm
tarefas de
trabalho

Número de
encontros a
realizar
anualmente pelo
Conselho
Diretivo
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O Conselho
Diretivo realiza
doze encontros em
cada ano

Todas as direções
têm já os seus
procedimentos
internos para
desempenhar as
suas tarefas

De acordo com o
mandatado há já
quatro assessores/as
(direitos humanos e
boa governação)

Número de
assessores/as
recrutados/as

Número de
procedimentos
internos para
cada direção

30 pessoas
preenchem o lugar
do pessoal e
funcionários/as
especializados/as

Número de
pessoal e
funcionários/as
especializados/a
s recrutados

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

GSE/RPCI

GSE/DGRH

GSE/DGRH

GSE/DGRH

GSE/DGRH

CFP

Eficiência e
eficácia na gestão
das queixas

Boa
Governação

Sistema
informático

Atualização do
sistema eletrónico de
gestão de queixas
Atualização do
número de
pessoal e
funcionários/as
da PDHJ para
utilizar o ECMS

Implementação
da atualização
do sistema de
gestão de
queixas

Número e
encontros a
realizar
anualmente pelo
Conselho
Consultivo
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Antes de 2023 o
pessoal e
funcionários/as da
DAP/DI possuem já
capacidade para
utilizar o sistema ECMS atualizado

The complaint
system updated
prior to 2023

O sistema de gestão
de queixas do PDHJ
é atualizado antes
de 2023

O Conselho
Consultivo realiza
dois encontros por
ano

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

DAF/DI
/DAP

DAF/DI
/DAP

GSE/RPCI

TIC

Membro do
CC

Implementação
da gestão
financeira de
acordo com as
leis e os
procedimentos

Boa
Governação

Planeamento
M&A

Executar as rúbricas
orçamentais

Gestão das
Finanças
Públicas

Desenvolver o plano
anual e o plano
estratégico com
qualidade e
desenvolver o
sistema de avaliação
das atividades

Garantir que o
trabalho no Gabinete
de Inspeção decorre
de acordo com o
manual operacional

Gestão do
Controlo Interno
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O PDHJ avalia os
resultados
anualmente

O plano anual do
PDHJ é focado no
resultado

Plano anual
orientado para o
resultado

Existência do
regulamento
interno do M&A
com abordagem
de género

Execução de 85%
do orçamento do
PDHJ cada ano

No mínimo quatro
relatórios por ano

O oficial do IT tem
um bom
conhecimento para
fazer a manutenção
do sistema de ECMS e realizar a
mudança antes de
2023

Percentagem do
orçamento do
PDHJ executado

No mínimo 50%
de cada relatório
é implementado

Número oficial
de IT para fazer
a manutenção do
sistema E-CMS
antes de 2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

GSE

GSE/DAF

GSE e DAF

GI

DAF

UPMA

MF

TIC

Boa
Governação

Formação e
Capacitação

Desenvolver o mapa
de formação para os
funcionários/as e
pessoal (TNA)

Realizar sessões de
orientação para os
funcionários/as e
pessoal novo

Dar formação ao
pessoal e
funcionários/as na
área dos direitos
humanos e boa
governação
O relatório de
investigação e
monitorização com
100% de qualidade

Relatório de
investigação e
monitorização
com qualidade

Número de
levantamento
das necessidades
da formação
(TNA)
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Até 2025 realiza-se
duas vezes

100% dos
funcionários/as
participam na sessão
de orientação

Antes de 2023
estarão quatro
funcionários a
trabalhar na unidade
legal da PDHJ

Número de
pessoal com
capacidade na
área jurídica

Número de
funcionários/as
e pessoal novo
que participa na
orientação

O PDHJ faz uma
revisão do plano
estratégico

Revisão para o
Plano
Estratégico
2026-2030

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

DGRH

DGRH

Provedor e
Adjuntos

UAJAP

GSE/RPCI

FDCH

Acesso aos
serviços da PDHJ
para as pessoas
que vivem nos
municípios

Boa
Governação

Fortalecer o
trabalho das
Delegações
Territoriais

Garantir os recursos
suficientes para os
edifícios regionais de
forma a
implementarem o
mandato

Dar formação na área
de gestão das
finanças públicas

As DTs possuem
recursos materiais
suficientes

Recursos
materiais
suficientes
(edifício,
transporte, linha
de internet,
telefone)
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As DTs possuem já
dez funcionários/as
e pessoal

No mínimo 25%
dos funcionários/as
e pessoal da PDHJ
possuem
conhecimentos
sobre a gestão das
finanças públicas

Número de
funcionários/as
e pessoal que
participam na
formação sobre
gestão das
finanças
públicas

Número
suficiente de
funcionários/as
e pessoal nos

No mínimo
realizam-se duas
formações cada ano

O número da
formação é
identificado com
base no
resultado do
levantamento
das necessidades
de formação

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

GSE

GSE

DAF

DGRH

FDCH

Visibilidade da
instituição
aumenta a nível
nacional, regional
e internacional de
forma a facilitar a
advocacia

Cooperação
Institucional

Comunicação

Implementação dos
acordos vigentes com
entidades públicas e
outros organismos e
órgãos, quando
apropriado, para
assegurar a
investigação no
processo efetivo de
queixas

Desenvolver acordos
de trabalho com
instituições
relevantes

Estabelecer
escritórios novos nos
municípios

Número de
encontros com a
rede de direitos
humanos

20

Realizar quatro
encontros em cada
ano
(trimestralmente)

No mínimo dois
acordos por ano

Dois escritórios
novos estabelecidos
nos municípios

Número de
escritórios
novos nos
municípios

Número de
acordos
estabelecidos

O orçamento
alocado à DT
corresponde no
mínimo a 3% da
rúbrica BS

Percentagem do
orçamento
alocado a cada
DT

edifícios
regionais

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

GRPCI no
PADH

GRPCI

Provedor/a

GSE

OSC
Instituições do
Governo

Nacional
Internacional

PN e CM

Revisão do plano
estratégico de
comunicação

Contribuir para o
mecanismo e o fórum
de direitos humanos e
boa governação

Estabelecer uma rede
de boa governação
em todos os
municípios e na
RAEOA

Número do
plano
estratégico de
comunicação
aprovado pelo/a
provedor/a

Número de
intervenções em
fóruns regionais
e internacionais

Number of
annual and
regular meetings
with partners at
regional and
international
level

Número de
encontros
regulares e
anuais com os
parceiros
regionais e
internacionais

Um número de
redes de boa
governação
estabelecidos
em todos os
municípios e na
RAEOA
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Aprovado para um
período de cinco (5)
anos antes de 2022

O PDHJ intervém
sete (7) vezes num
ano em fóruns
regionais e
internacionais

Sete (7) encontros
cada ano

Estabelecer uma
rede de boa
governação em cada
município e na
RAEOA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

GRPCI

GRPCI,
PADH no
PABG

GRPCI,PAD
H e PABG

GRPCI no
PABG

CI, TV, Rádio
e Jornal

Regional
Internacional

Regional
Internacional

OSC
Instituições do
Governo

Abordagem de
género

Auditoria de
Género
Realizar uma
auditoria interna de
género no PDHJ

Desenvolver uma
política interna sobre
a abordagem de
género

Número de
relatórios da
auditoria

Número da
política interna
desenvolvida

Implementação
do plano de
comunicação
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Em cinco anos são
publicados três (3)
relatórios

Uma política interna
desenvolvida até
2022

Plano de
comunicação
implementado em
2022

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

PADH e
ponto focal

PSDH e
UAJAP

RPCI

APF

APF, SEII

CI, TV, Rádio
e Jornal
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Direitos
Humanos

Direitos
humanos e
Boa
Governação

Funcionários do
Estado
desempenham as
suas tarefas com
respeito pelos
princípios dos
direitos humanos
e boa governação

Programa

Os oficiais de
segurança
cumprem a lei,
respeitam os
direitos humanos
e a boa
governação

Resultado
esperado

Formação e
seminários
para as
entidades
públicas

Formação para
os oficiais de
segurança

SubPrograma

Realizar formação
para os guardas
profissionais com uma
dimensão de género

Realizar formação
para os membros da
PNTL e das F-FDTL
com uma dimensão do
género

Atividades

Número de
guardas
prisioneiros que
participam na
formação sobre
direitos
humanos

Número de
membros da
PNTL e das FFDTL que
participam na
formação sobre
os direitos
humanos

Indicadores
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Um total de 200
guardas prisionais
possuem
conhecimento sobre
os direitos humanos

450 membros da
PNTL possuem
conhecimentos
sobre os direitos
humanos
450 membros das FFDTL possuem
conhecimentos
dobre os direitos
humanos

Objetivo das
atividades

X

X

Y1

X

X

Y2

X

X

Y3

X

X

Y4

X

X

Y5

Calendário de
implementação (20212025)

Meta 2: Assegurar o conhecimento por parte das autoridades públicas e das comunidades sobre os direitos humanos e a boa governação

OGE/FCTL

OGE/FCTL

Fontes de
orçamento

DP

DP

Responsáveis

MJ

MD, MI,
UADU,
CNC

Parceiros

Todas as
comunidades
possuem
conhecimento
sobre o papel do
PDHJ

Disseminação
sobre o papel
do PDHJ

Número de
acordos
estabelecidos

Estabelecer
cooperação com o
INAP

Número de
Estudantes que
participam nas
sessões de
disseminação

Número de
autoridades
públicas que
participam nos
seminários

Realizar seminários
para as autoridades
públicas com
dimensão de género

Disseminar o papel do
PDHJ junto dos
estudantes do nível do
pré-secundário ao
universitário

Número de
líderes
comunitários
que participam
na formação

Realizar formação
para os líderes
comunitários com uma
dimensão do género

25

Um total de 5000
estudantes
participam nas
sessões de
disseminação sobre
o papel do PDHJ

Um (1) acordo
estabelecido para
integrar a matéria
sobre os direitos
humanos e a boa
governação no
curriculum do INAP

Um total de 200
membros da
autoridade pública
possuem
conhecimento sobre
os direitos humanos
e a boa governação

Um total de 250
líderes comunitários
possuem
conhecimento sobre
os direitos humanos
e boa governação

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

DP e DT

RPCI no DP

DP

DP

MEJD

INAP

LM, CFP,
CAC, no
IGE

MAE

Disseminar o papel do
PDHJ nas
comunidades

Número de
membros da
comunidade que
participam nas
sessões de
disseminação
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Um total de 1 000
membros da
comunidade
participam nas
sessões de
disseminação do
papel do PDHJ
X

X

X

X

X

OGE/FCTL

DP e DT

MAE

27

Assegurar que as
autoridades públicas e as
comunidades possuem
conhecimento sobre os
direitos humanos e a boa
governação

O Estado cumpre
o padrão dos
direitos humanos
e da boa
governação e
toma medidas de
acordo com as
leis sobre a
violação dos
direitos humanos
e a boa
governação

Resultado
Esperado

Direitos
Humanos e
Boa
Governação

Programa

Monitorização

Sub-Programa

Monitorizar os
assuntos de
direito
económico, social
e cultural

Monitorização
regular e urgente
às entidades
públicas sobre
assuntos de
direitos humanos
e boa governação

Atividades

Número de
monitorização de
assuntos DESC
realizadas

Número de
recomendações
implementadas

Número de
relatórios de
monitorização
publicados

Número de pessoas
detidas na prisão
têm acesso aos
serviços da PDHJ

Indicadores
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Três (3) relatórios
produzidos sobre a
monitorização das
quatro áreas de
DESC

50% das
recomendações
sobre o resultado da
monitorização são
implementadas

Publicar 10
relatórios de
monitorização por
ano

Entrevista com no
mínimo 20 detidos e
entrevista com 100
prisioneiros
anualmente

Tarjetu Atividade

Objetivo das
atividades

X

X

X

X

Y1

X

X

X

X

Y2

X

X

X

X

Y3

X

X

X

X

Y4

X

X

X

X

Y5

Calendário de
Implementação (20212025)

Meta 3 : Garantir que as autoridades públicas possam prevenir e corrigir a violação dos princípios dos direitos humanos e da boa governação

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

Fontes de
Orçamento

DFR

DFR no DAP

DFR

DFR

Responsáveis

LM

LM

LM

MJ

Parceiros

Direitos
Humanos e
Boa
Governação

Serviços de
Assistência
Pública
Carry out
complaints’
management

Gestão de queixas

Fiscalizar as
eleições gerais e
as eleições dos
sucos

Monitorizar o
processo de
aprovisionamento
, a nível
municipal e na
RAEOA
50% das
recomendações da
monitorização
implementadas

% de
recomendações
sobre a
monitorização
implementada

% de distribuição
das primeira e
segunda
notificações
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85% da distribuição
atempada das
primeira e segunda
notificações

Produzir três (3)
relatórios

Antes de 2025
produzir três (3)
relatórios sobre o
processo de
aprovisionamento a
nível municipal e na
RAEOA

Número de
monitorizações
realizadas

Número de
fiscalização
implementado

50% da advocacia
na área dos direitos
humanos e boa
governação
implementado

Número de
advocacia de
direitos humanos e
boa governação
implementados

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

DAP

DFR

DFR no DAP

DFR

DFR no DAP

LM

LM

LM

LM

LM

Investigação

50% das
recomendações
sobre relatórios de
investigação
implementadas

% de
recomendações das
investigações
implementadas
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Produzir 80
relatórios de
investigação cada
ano sobre casos de
direitos humanos e
boa governação

O número de
investigações a
casos de direitos
humanos e boa
governação
realizadas

Investigar os
casos de direitos
humanos e boa
governação

50% da mediação e
consolidação sobre
os direitos humanos
e boa governação
implementada

% da mediação e
consolidação dos
casos de direitos
humanos e boa
governação
realizadas

Mediar e
consolidar os
casos apropriados

50% das
recomendações da
investigação e
fiscalização
implementadas

% das
recomendações da
investigação e
fiscalização
implementadas

Acompanhar a
implementação
das
recomendações

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

DI e DAP

DI

DAP

DAP

LM

LM

Parte
disputa

LM

Fiscalização das
leis
Exercer a sua
competência de
acordo com o
artigo 150º nº 151
(CRDTL)

Preparar
comentários ou
pareceres sobre a
legislação e
política
relacionadas com
os direitos
humanos e a boa
governação

Número de
submissões ao
Tribunal de
Recursos

Número de leis e
esboço de leis
comentadas pelo
PDHJ
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Submissão ao
Tribunal de
Recursos quando
existe um pedido de
uma pessoa ou da
sociedade civil ou
da iniciativa do
PDHJ

Número de
pareceres ou
recomendações para
leis incluindo
relatórios de
monitorização e
investigação
publicados,
iniciativa do
Provedor sobre
esboço de todas as
leis que o PDHJ
recebe em cada ano

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OGE/FCTL

OGE/FCTL

UAJAP e
Gabinete
Provedoria

UAJAP e
Gabinete
Provedoria

PGR e TR

PN, GPM
no LM
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Garantir que as
autoridades públicas
possam prevenir e
corrigir a violação dos
direitos humanos e da
boa governação

O programa do
PDHJ dá proteção
sistemática e
verifica as
preocupações das
pessoas
vulneráveis

Resultado
esperado

Proteção das
pessoas
vulneráveis

Programa

Monitorização e
Advocacia

Sub-Programa

Assegurar que as
pessoas
vulneráveis nas
áreas rurais
tenham acesso a
um atendimento
público eficaz

Advogar para que
o Estado de
Timor-Leste
implemente as
recomendações
dos tratados
internacionais
incluindo a UPR

Preparar
pareceres legais
para as leis e
esboços de lei e
monitorizar o
acesso à justiça,
saúde e educação
das pessoas
vulneráveis

Atividades

Número de
relatórios
apresentados

% de
recomendações
implementadas

Número de
legislação
promulgada e
relatório publicado

Indicador
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Relatórios mínimos
anuais

50% das
recomendações
implementadas

O Estado promulga e
ratifica legislação e a
convenção sobre as
pessoas vulneráveis

Objetivo das
atividades

X

X

X

Y1

X

X

X

Y2

X

X

X

Y3

X

X

X

Y4

X

X

X

Y5

Calendário de
implementação (2021-2025)

Meta 4 : Proteger as pessoas vulneráveis contra a violação de direitos humanos e garantir o seu acesso ao atendimento público

OGE/FCTL

OGE/FCTL

OGE/FCTL

Fontes de
orçamento

DFR e DT

DFR,UAJAP
e ponto focal/

DFR e
UAJAP

Responsáveis

Instituições
relevantes e
OSC

Instituições
relevantes e
OSC

OSS, SEII, e
Conselho
Consultivo

Parceiros

O trabalho do
PDHJ é acessível
às pessoas
vulneráveis em
todo o território

Política
inclusiva para a
gestão de
queixas

Receber queixas

Atender as
queixas
apresentadas
pelos cidadãos

Número de queixas
apresentadas pelos
cidadãos
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10% de queixas
apresentadas por
cidadãos
X

X

X

X

X
OGE/FCTL

DAP

Parceiros
relevantes

35

