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I. ENQUADRAMENTO DO ESTUDO
1. O projeto “Mais Cidadania, Mais Desenvolvimento”

Desde a independência de Timor-Leste e especialmen-

te nos últimos anos, tem-se observado uma crescente 

mobilização da sociedade civil com o surgimento de 

novas organizações e movimentos de origem comu-

nitária. A par deste crescimento, também o apoio do 

Governo Timorense aos processos de descentralização 

- enquanto mecanismo de promoção do exercício da 

cidadania e de reforço da boa governação e do cresci-

mento socioeconómico local - tem sido notável. 

Contudo, apesar de, no quadro da Descentralização,

o enquadramento legal ser favorável à participação

ativa das Organizações da Sociedade Civil (OSC)

e das Organizações de Base Comunitárias (OBC),

reconhece-se que a sua capacidade e papel no processo 

são ainda limitados. 

Não obstante, as Organizações da Sociedade Civil têm 

desempenhado um importante papel no processo de 

reconstrução e crescimento do país ainda que focan-

do, na sua maioria, a resposta a necessidades imedia-

tas através de projetos de curta duração, dando pouca 

atenção ao desenvolvimento organizacional ou capaci-

dade institucional da organização a médio-longo pra-

zo. A grande maioria das ações tem sido conduzida 

pelas oportunidades de financiamento existentes so-

bretudo em Díli, numa ótica de ‘prestação de serviços’, 

sem considerar a existência de uma missão, princípios 

ou valores da própria organização. Isto é particular-

mente visível nas OBC que apresentam uma fraca base 

institucional/de sustentabilidade para cumprir a sua 

missão e objetivos. 

Contudo, estas organizações apresentam níveis

de conhecimento, de proximidade e de capacidade

de mobilização social, no contexto dos distritos/

subdistritos, insubstituíveis, fazendo do seu reforço

enquanto atores incontornáveis no desenvolvimento 

sustentável - parceiros sólidos das Autoridades Locais 

- uma medida imprescindível.

O fortalecimento das competências da organização

e da capacidade de representação dos interesses dos 

cidadãos junto dos órgãos distritais são por isso ele-

mentos chave para o sucesso do processo de descen-

tralização, visando a participação destas organizações 

no desenvolvimento económico dos distritos enquan-

to parceiros reais das AL. 

Com este intuito, o projeto Mais Cidadania, Mais De-

senvolvimento, cofinanciado pela Comissão Europeia 

e Cooperação Portuguesa, em curso desde Junho de 

2011 e centrado no distrito de Liquiçá, aspira ser um 

programa piloto, a nível nacional de reforço das capa-

cidades das OSC e OBC. Nesse sentido, o projeto visa 

contribuir para o crescimento socioeconómico e para 

a consolidação da democracia e da boa governação no 

Distrito de Liquiçá, reforçar a capacidade das Organi-

zações da Sociedade Civil com vista a uma melhor efi-

ciência e sustentabilidade das suas ações e promover 

um maior diálogo e cooperação entre Organizações

da Sociedade Civil e as Autoridades Locais.

Tem como principais grupos-alvo 8 a 10 OSC com sede 

no distrito de Liquiçá, os pontos focais da FONGTIL

e outras redes da sociedade civil e Autoridades Locais 
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Este estudo tem como principal objetivo analisar a atual

situação das OSC do distrito de Liquiçá para melhor 

compreender a realidade do distrito, criar uma base de 

dados atualizada sobre a realidade e dinâmicas das OSC 

do distrito e apoiar a estruturação de um programa de 

capacitação a implementar no âmbito do projeto Mais 

Cidadania, Mais Desenvolvimento. 

O estudo assenta numa abordagem integrada de análise 

do perfil das OSC (dimensão interna) e, por outro lado, 

das potencialidades e condicionantes do contexto em 

que operam (dimensão externa).

Métodos de recolha da informação

• Realização de inquéritos a 17 ONG Locais do distrito

de Liquiçá (matriz do inquérito, anexo I);

• Realização de inquéritos a outros grupos da Sociedade

Civil, tais como cooperativas e Organizações de Base Co-

munitárias que desenvolvam atividades no distrito (matriz 

do inquérito realizado às OBC e Cooperativas no anexo II);

• Realização de entrevistas a diferentes atores desde entida-

des governamentais como o Ministério da Administração 

Estatal e Ordenamento do Território (MAEOT), Direção 

Nacional das Cooperativas (DNCOP), Autoridades Locais, 

a OSC internacionais e nacionais, tais como a FONGTIL,

a Rede Feto, a Rede de Liquiçá, FOKUPERS, Belun, Aecid, 

entre outros;

e como beneficiários finais - através da capacitação

e apoio técnico às OSC e da promoção de sinergias de 

trabalho sustentáveis entre ANE e AL - as comunidades 

mais vulneráveis do distrito que beneficiam diretamente 

do apoio destas organizações.

Entre as atividades previstas está a elaboração do presente 

Estudo, procurando compreender melhor as atuais rela-

ções de parceria e melhor diagnosticar  as principais fragi-

lidades das OSC do distrito.

Prevê ainda as seguintes atividades:

• Capacitação das OSC do distrito incluindo um eixo de 

formação teórica e formação on the job e um eixo de re-

forço técnico/operacional de apoio à melhoria das suas 

condições de trabalho;

• Criação e promoção do Espaço ‘Cidadania +’, enquanto 

espaço de encontro, partilha e informação do trabalho 

das OSC locais;

• Promoção de um programa de troca de experiências

e intercâmbios nacionais e internacionais. 

2. O estudo: metodologia e principais dificuldades

imagem 1
António Soares, técnico do projeto, em levantamento de dados junto das Organizações

da Sociedade Civil e de Base Comunitária para a produção deste Estudo.
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Com base na Constituição de Timor-Leste, em especial os 

artigos 5º sobre a Descentralização e o 71º sobre a Organi-

zação Administrativa, o Governo tem trabalhado, desde 

2003, num quadro jurídico para a descentralização com 

vista a estabelecer um Governo Local forte, democrático 

e eficiente e contribuir para a realização dos objetivos de 

desenvolvimento estabelecidos pelo Governo para o país. 

A par desta política, o Governo reforçou a importância 

de envolver a sociedade civil, principalmente enquanto 

promotora de educação cívica e observadora de todo

o processo.

Conforme referido, a política de descentralização em

Timor-Leste começou em 2003 com a criação de um Gru-

po Técnico de Trabalho Interministerial que teve como 

objetivo estudar as diferentes opções de governação local 

no país. O Grupo de Trabalho envolveu membros de to-

dos os ministérios, sob a liderança do Ministério da Admi-

nistração Estatal e Ordenamento do Território (MAEOT). 

Com base no Estudo de Opções de Governo Local e num 

processo de consulta sobre política de descentralização

e divisão territorial, que teve lugar entre 2006 e 2007 em 

todos os 13 distritos e subdistritos do país, que recomen-

dou seis opções possíveis para a descentralização em

Timor-Leste, o Governo decidiu avançar com a criação

de municípios.

Desde então, as reformas de descentralização têm vindo

a evoluir, resultando na aprovação de uma política nacional

e num guia para o processo de descentralização, assim 

como na apresentação ao Parlamento Nacional de um 

conjunto de três leis de Governo local: a Lei sobre a Divisão

Administrativa e Territorial, aprovada pelo Parlamento Na-

cional em Junho de 2009 que define os limites dos futuros 

municípios dentro dos atuais limites distritais, os projetos-

-lei sobre o Governo Local e as Eleições Municipais, que 

definem o papel e a estrutura institucional dos futuros mu-

nicípios e as regras para as eleições municipais, que estão 

ainda pendentes de aprovação no Parlamento Nacional 

para 2013/2014, depois das Eleições Nacionais (de 2012).

3. Sociedade Civil em Timor-Leste: breve contexto político,
social e económico do país e da sociedade civil timorense

• Realização de pesquisa bibliográfica sobre o tema [arti-

gos, legislação e outros estudos disponíveis].

Principais dificuldades

Na elaboração deste estudo surgiram duas grandes difi-

culdades:

• A dificuldade na identificação das ONG/OBC existen-

tes no distrito. As bases de dados consultadas, quer na 

FONGTIL quer na BELUN não estavam atualizadas, sendo 

especialmente difícil a identificação das organizações ati-

vas no distrito bem como o consenso quanto à definição 

do que deve ser considerado como ONG / OBC ou Coo-

perativa; 

• A dificuldade na clareza da informação recolhida atra-

vés da aplicação de inquéritos sobretudo por questões de 

comunicação. À qual se somou a dificuldade no acesso

a documentos como relatórios de atividades e financei-

ros, estatutos, entre outros, que pudessem complemen-

tar a informação oral facultada pelos membros das orga-

nizações inquiridas.
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A par da criação das referidas leis, o Plano de Desenvol-

vimento Estratégico de Timor-Leste 2011-2030 ressalva a 

necessidade de uma sociedade civil mais vibrante capaz 

de apoiar a participação cívica no planeamento e imple-

mentação do desenvolvimento. Contudo, uma sociedade 

civil jovem, como a timorense, carece ainda de reforço 

para se tornar um parceiro efetivo junto do Governo local 

e um defensor dos interesses dos cidadãos, contribuindo 

assim para uma governação local mais democrática ca-

paz de receber a criação de Municípios. Reconhecendo 

este facto, a FONGTIL fez da descentralização uma área 

prioritária do seu programa de 3 anos (2010-2012), com 

especial atenção à criação das novas leis, ao fortalecimen-

to da capacidade das OSC a nível distrital e aos canais de 

coordenação com o Governo no âmbito do processo de 

descentralização.

Breve historial e contexto da sociedade civil Timorense

Em 1975, a Sociedade Civil em Timor-Leste foi em grande 

parte representada pelos movimentos de resistência da 

igreja e de jovens/estudantes. Até 1999, a maioria das OSC 

fazia parte de movimentos clandestinos contra o regime 

indonésio. 

Após o referendo e com a declaração da independência 

em 2001, o conceito de Sociedade Civil mudou, sendo 

a sua ação, então, concentrada na reconstrução do país. 

Hoje, assume-se como tendo um importante papel na 

manutenção da paz e no desenvolvimento sustentável da 

nação. 

O termo ‘Sociedade Civil’ é utilizado para designar os gru-

pos organizados da sociedade, como Organizações Não 

Governamentais (ONG), associações temáticas, coope-

rativas, grupos religiosos, grupos de mulheres, grupos de 

jovens, entre outros, que reúnem pessoas com interesses 

comuns.

Uma Organização Não-Governamental (ONG) é uma 

entidade que tem de estar em conformidade com os cri-

térios necessários para o registo na FONGTIL e/ou no Mi-

nistério da Justiça. Corresponde a um grupo de pessoas 

que desenvolva atividades que visem o bem-estar e o De-

senvolvimento socioeconómico da população. Algumas 

das organizações com mais experiência e com sede em 

Díli desenvolvem atividades a nível nacional, sendo assim 

denominadas ONG Nacionais. As ONG que atuam a nível 

distrital, normalmente com sede num suco do distrito, 

são designadas por ONG Locais. 

Segundo o Decreto-lei nº5/2005  (Anexo III) que regula

a legalização das ONG, estas podem assumir duas formas: 

associação e fundação (ver Artigo 1º). 

Legalmente, uma associação é reconhecida como uma 

pessoa coletiva, sem fins lucrativos, não podendo por 

isso distribuir quaisquer lucros, ativos ou remanescentes 

junto dos seus associados. Por sua vez, uma fundação

é qualquer pessoa coletiva sem fins lucrativos, de interesse 

social e com propriedade.

Por outro lado, o termo Organização de Base Comunitá-

ria (OBC) é frequentemente utilizado para referir grupos 

de interesses comuns, ao nível dos sucos. Estes podem ser 

grupos de mulheres, jovens ou mistos, que desenvolvem

atividades comunitárias - como ações de sensibilização

para temáticas de Direitos Humanos - ou atividades

geradoras de rendimento como: cestaria, agricultura,

pescas, etc. 

Para além destes, existem grupos juvenis como: Conselhos 

de Juventude, grupos de Igreja, grupos de Artes Marciais, 

ou outros. Estes grupos não se definem como ONG ou 

cooperativa, mas alguns procuram também financiamen-

to externo para desenvolver as suas atividades. 

A partir de Maio de 1975, assiste-se à disseminação dos 

ideais cooperativistas e surgem as primeiras cooperativas 
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de produção. No entanto, estes valores perderam-se du-

rante o tempo de ocupação Indonésia, pelo que, após a 

restauração da independência, surge uma nova vontade, 

por parte do Governo, de reassumir os valores do coope-

rativismo.

No que se refere às cooperativas, o decreto-lei nº16/2004, 

define-as como “pessoas coletivas autónomas, de livre 

constituição de capital e composição variáveis, que, atra-

vés da cooperação e entreajuda dos seus membros, com 

obediência aos princípios cooperativos, visam, sem fins 

lucrativos a satisfação das necessidades e aspirações eco-

nómicas, sociais ou culturais daqueles.”
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A primeira ONG a constituir-se em Timor-Leste, em 1987, 

foi a ETADEP, sendo que o seu registo formal só foi pos-

sível aquando da formação do Fórum das Organizações 

Não Governamentais de Timor-Leste - a FONGTIL, em 

1998. Com a independência e o surgimento de um novo 

estado democrático foi criada, conforme já referido, uma 

nova lei em 2005 - Decreto-lei nº 5 / 2005 - que regula a le-

galização destas entidades junto do Ministério da Justiça 

e rege a criação e o funcionamento das Organizações Não 

Governamentais e outras entidades não lucrativas.  

No entanto, passados 5 anos da promulgação da mes-

ma lei e com o crescente reconhecimento do papel das 

ONG no exercício da democracia e cidadania, o processo 

de legalização continua a ser um dos grandes desafios da 

sociedade civil. 

Nesse sentido, em 2010, a FONGTIL submeteu ao Governo 

uma proposta de revisão da lei. Para uma discussão mais 

sólida e frutífera com o Governo, criou no seio do Fórum 

um grupo de trabalho composto pelas ONG timorenses: 

Forum tau Matan, Fundasaun Espada, JSMP, Lao Hamu-

tuk, CDI, A.HAK, Haburas, Save the Children, FONGTIL 

Advocacy Division que, com o apoio de um assessor legal, 

apoiam na apresentação de propostas de melhoria de lei 

junto do Governo e dos membros da FONGTIL. 

Análise das principais dificuldades

Na defesa dos interesses dos seus membros e reforço do 

movimento da sociedade civil Timorense, em geral, a 

equipa de advocacia da FONGTIL publicou no seu site, 

em 2005, o artigo “Citizenship, democracy and communi-

ty participation in Timor-Leste: does the Decree Law No. 

5 / 2005 need fixing?”, refletindo sobre as condicionantes 

no processo de registo das ONG. 

Nesse artigo a FONGITL afirma que, “(…) na declaração 

introdutória é corretamente reconhecido que os cida-

dãos devem ter a oportunidade de se organizar de forma 

a permitir a participação efetiva no processo de decisão 

política, e que tal participação é melhor alcançada através 

do desenvolvimento e apoio de um forte sector das ONG. 

No entanto, poucas organizações foram capazes de se re-

gistar sob a lei por causa dos seus critérios de elegibilidade 

rigorosos. Embora possa haver problemas específicos com 

a lei em si que precisam de ser corrigidos, parece que as 

principais dificuldades são apenas administrativas, e não 

provêm da própria lei. As organizações que solicitam o 

registo estão a ser recusadas por razões que parecem ter 

sido ‘tiradas do ar’ pelos funcionários do Ministério da 

Justiça e que não têm nada a ver com critérios contidos 

na lei.”

II. Análise do contexto em que operam
as Organizações da Sociedade Civil Timorense
1. Legalização das Organizações Não Governamentais (decreto-lei nº5/2005)
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Para o registo dos dois tipos de ONG reconhecidos por lei na FONGTIL e no Ministério da Justiça são exigidos os seguintes 

critérios: 

A. Critérios para registo na FONGTIL

Associação e Fundação

1. Declaração que constituiu uma ONG;

2. Estatutos;

3. Estrutura da organização;

4. Mapa da sede;

5. Relatório de atividades implementadas durante um ano e plano de atividades para o ano seguinte;

6. Lista de doadores;

7. Recomendação de duas ONG Nacionais/ Internacionais;

8. Recomendação do respetivo DLO da FONGTIL;

9. Contribuição de registo: 20 USD;

10. Contribuição de membro anual (60 USD) ou mensal (5 USD). 

B. Critérios para registo no Ministério da Justiça

Fundação

1. Requerimento/ pedido de registo dirigido

ao ministro/a;

2. Ata/ declaração da ONG;

3. Estatutos da organização escritos em Português

ou Tétum;

4. Mapa da sede;

5. Património (incluindo fundos no valor

de  50 000 USD no banco);

6. Fotocópia de cartão de identidade

do Diretor da organização;

7. TIN - Número de Identificação Fiscal;

8. Declaração de algum Ministério com que

tenha alguma relação de trabalho.

Associação

1. Requerimento/ pedido de registo dirigido

ao ministro/a;

2. Ata/ declaração da ONG;

3. Estatutos da organização escritos em Português

ou Tétum;

4. Mapa da sede;

5. Número mínimo de membros: 10;

6. Estatutos da organização de acordo

com a lei nº 5/2005;

7. Orçamento mínimo de 12 000 USD;

8. Fotocópia de cartão de identidade

do Diretor da organização.



15

Parte dos critérios para o registo de uma organização 

como associação inclui que seja composta por, pelo me-

nos, dez membros e que os seus estatutos estejam em 

conformidade com o presente decreto-lei. As organiza-

ções devem igualmente possuir no mínimo 12 000 USD 

em bens. Segundo o mesmo artigo da FONGTIL, “Esta 

exigência não faz parte da lei, mas o Ministério da Justi-

ça não aceita aplicações de organizações que não podem 

mostrar que têm esse valor. Este é o principal problema 

que impede que as organizações se registem como asso-

ciações.”

Por outro lado, o registo de uma organização como fun-

dação exige a posse de bens no valor de, pelo menos, 50 

000 USD. Segundo a equipa de advocacia da FONGTIL, 

“ao contrário da ‘regra’ de $12.000 para as associações, 

essa exigência faz parte da lei, mas o efeito prático é o 

mesmo em que quase todos as organizações locais são 

impedidas de se registar como uma fundação.” 

Uma das alterações propostas pela FONGTIL é por isso a 

substituição desta separação entre associação e fundação, 

pela designação geral de ONG assumindo-se assim crité-

rios aplicáveis a todas as organizações. 

Qual a importância do registo no Ministério da Justiça?

“O registo sob a lei dá uma personalidade legal à organiza-

ção que permite, por exemplo, o reconhecimento formal 

pelos doadores e bancos que é necessário para realizar as 

suas atividades diárias, de acordo com os seus estatutos. 

O registo também traz obrigações destinadas a garantir a 

transparência e prestação de contas para que a ONG atue 

de forma consistente com os princípios sem fins lucrati-

vos.” (in Citizenship, democracy and community partici-

pation in Timor-Leste: does the Decree Law No. 5 / 2005 

need fixing?, equipa de advocacia da FONGTIL). 

A falta de eficácia da lei faz com que, atualmente, mui-

tas organizações dependam de registo junto da FONG-

TIL para adquirir um reconhecimento formal. A adesão 

à FONGTIL é geralmente aceite para abrir uma conta 

bancária e, para a maioria dos doadores, ser membro da 

FONGTIL concede estatuto oficial suficiente para possi-

bilitar o financiamento. No entanto, a adesão à FONG-

TIL não fornece personalidade jurídica e desenvolveu-se 

como um sistema de registo substituto decorrente das 

dificuldades das organizações em se registarem formal-

mente junto do Ministério da tutela. 

A FONGTIL avança ainda que, esta situação tem causa-

do alguma preocupação junto de algumas organizações.

“Algumas organizações expressaram preocupações de 

que a adesão à FONGTIL se tornará desnecessária o que 

terá o efeito de enfraquecer a eficácia da sociedade civil. 

Outros disseram que as organizações devem ser regis-

tadas no Ministério da Justiça ou na FONGTIL, não em 

ambos. Estas preocupações são infundadas. A fixação de 

um sistema de registo no Ministério da Justiça implica um 

sector mais forte para as ONG, no qual estas serão objeto 

de reconhecimento legal formal com vários benefícios as-

sociados. Isto não interfere na adesão à FONGTIL porque 

os dois conceitos são completamente diferentes. A ade-

são à FONGTIL é uma expressão de solidariedade entre as 

ONG que trabalham juntas e com atividades e objetivos 

em comum. Esta diferença deve ser compreendida para 

as ONG desenvolverem uma posição comum sobre a me-

lhor forma de resolver os problemas em torno do registo 

sob o Decreto-Lei n. º 5 / 2005.”
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Depois de Maio de 1975 assistiu-se a uma rápida dissemina-

ção dos ideais cooperativistas cujo lema “Ajuda-te a ti pró-

prio trabalhando para ajudar os outros”, era o forte mote 

de motivação para um esforço comum de melhorar as 

condições de vida dos membros da cooperativa e ajudar o 

desenvolvimento do país. Durante este período, foi notório 

um grande envolvimento e participação da comunidade, 

no âmbito dos quais os valores de trabalho e solidariedade 

humana e de responsabilização pelo desenvolvimento do 

país começavam a ser assumidos com naturalidade.

No entanto, aquando da invasão indonésia, este movimen-

to de organização da economia rural em cooperativas de 

produção terminou. A ocupação indonésia procurou, mais 

tarde, retomar o cooperativismo sob a alçada das suas 

forças tendo, nesse período, os ideais cooperativistas sido 

deturpados. As cooperativas eram, então, usadas para im-

pedir a autossuficiência dos associados ao criar uma forma 

organizada de dependência das comunidades, de subsídios 

e ajudas do Estado.

Após a restauração da independência, renasce o esforço e 

a vontade de reforçar o desenvolvimento das cooperativas 

com valores assentes na solidariedade, no trabalho individual

e coletivo, na independência e desenvolvimento dos seus 

membros tendo, para este intuito sido elaborado o Decreto-

-Lei nº 16/ 2004 que visou apoiar a constituição e legalização 

das cooperativas (anexo IV).

Decreto-Lei nº16/2004

Segundo a lei das cooperativas, estas podem desenvolver 

atividades em vários sectores: produção, consumo, comér-

cio, agricultura, crédito, habitação e construção, produção 

operária, artesanato, pescas, cultura, serviços, ensino e so-

lidariedade social. 

Para constituir cooperativas de primeiro grau, cujos mem-

bros são pessoas singulares ou coletivas, é necessário o mí-

nimo de 15 pessoas. Para cooperativas de grau  superior 

- correspondendo a uniões, federações e confederações - é 

necessário o número mínimo de 3 pessoas. Acresce que, 

para o registo de uma cooperativa no Ministério da Justiça 

é necessário um capital mínimo de 1 000 USD. 

2. Evolução das Cooperativas e lei em vigor

O que é que as ONG podem fazer

para facilitar o processo de legalização? 

Segundo a FONGTIL, organização agregadora das orga-

nizações da sociedade civil timorenses, “As organizações 

que desejam tornar-se formalmente reconhecidas como 

associações devem começar o processo de registo no 

Ministério da Justiça. A submissão formal do pedido de 

registo exerce uma pressão junto deste ministério no sen-

tido de obrigar a avaliar cada pedido e de tomar uma de-

cisão formal sobre se a inscrição foi aceite ou não.” 

Paralelamente, a FONGTIL acredita que todos os esforços 

devem ser empreendidos com vista à promoção de uma 

discussão sólida sobre a lei com o Ministério da Justiça. “(…) 

Se o Ministério da Justiça aceitar a nossa análise jurídica da 

verdadeira natureza das dificuldades, a recusa em aceitar o 

registo de organizações que não têm $12.000 vai parar e o 

problema vai desaparecer. (…) Precisamos de estar numa 

posição onde podemos analisar criticamente a natureza 

exata das dificuldades, a fim de efetivamente resolver o que 

se tornou uma questão de importância central para todo o 

conjunto do sector das ONG de Timor-Leste.” (equipa de 

advocacia da FONGTIL). 
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Destacamos neste capítulo, as diferentes estruturas e me-

canismos de coordenação da Sociedade Civil presentes no 

distrito de Liquiçá: 

FONGTIL - Fórum das Organizações Não Governa-

mentais de Timor-Leste

A FONGTIL foi formada em 1998 com apenas 14 ONG, 

ativas, na sua maioria, na defesa dos direitos humanos e 

na promoção de iniciativas de advocacia. Após o referen-

do de 1999, a FONGTIL tornou-se a organização chapéu 

independente das ONG Nacionais e Internacionais que 

operam em Timor-Leste. No período pós-referendo hou-

ve um rápido crescimento no número de novas ONG sen-

do que, no início de 2002 estavam registadas na FONGTIL 

231 ONG Nacionais/ Locais. 

Tendo como principal missão defender e fortalecer os 

seus membros e a sociedade civil em geral, capacitando-

-os para uma melhor participação no processo de desen-

volvimento nacional e funcionando como um parceiro 

crítico e independente junto das instituições do Estado, 

no processo de construção do país, a FONGTIL tem ago-

ra, dez anos decorridos, 679 ONG Nacionais/Locais e 188 

ONG Internacionais registadas. É no entanto difícil de cla-

rificar o número de ONG que realmente estão ativas. 

A FONGTIL é gerida por um secretariado que inclui um 

Diretor Executivo e um Conselho Executivo, e está divi-

dida em 4 unidades: uma unidade de Administração, 

uma unidade de Serviços de Atendimento (que inclui ca-

pacitação e tecnologia de informação), uma unidade de 

Advocacia e uma unidade de Ligação aos Distritos (DLO, 

District Liaison Officer). 

Os Oficiais de Ligação ao Distrito (DLO) funcionam como 

uma ponte entre a FONGTIL e as regiões distritais, tendo 

quatro funções principais: (i) assegurar a coordenação en-

tre o Governo e a Sociedade Civil; (ii) divulgar informação 

aos membros das ONG; (iii) capacitar as ONG através de 

formações diversas e (iv) empreender ações de advocacia 

e acompanhamento para todos os membros. 

Neste momento todos os distritos têm um DLO, sendo a 

sua presença nos diferentes territórios de elevada impor-

tância. A grande maioria das OSC não tem sede em Díli, 

o que dificulta, em grande medida, o acesso a informa-

ção e a oportunidades de formação, causando assim uma 

grande discrepância entre as OSC dos distritos e aquelas 

com sede na capital do país. A criação e presença do DLO 

contraria tal isolamento e potencia novas oportunidades 

de crescimento das organizações facilitando também o 

diálogo entre a Sociedade Civil e o Governo, reforçando 

assim as relações de cooperação entre o poder central e 

os distritos.

Rede de ONGs de Liquiçá

A Rede de ONGs de Liquiçá é outro mecanismo de co-

ordenação local do distrito em funcionamento desde 

Setembro de 2009. Esta conta com a participação de to-

das as ONG Locais ativas do distrito e de outros grupos 

da Sociedade Civil que tenham interesse em participar.

A Rede é constituída por um secretariado - que por sua 

vez é composto por um Coordenador, um Vice-coorde-

nador, um Secretário, um Tesoureiro - e por dois depar-

tamentos: Capacitação e Informação e Advocacia e Mo-

nitorização. 

3. Análise das estruturas e mecanismos de coordenação
da Sociedade Civil do distrito de Liquiçá
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4.1. Contexto do processo de descentralização

A Constituição de Timor-Leste, escrita em 2002, faz 

referência à descentralização no seu Artigo 5º e ao Go-

verno Local no seu Artigo 72º, onde afirma que: “O po-

der local é constituído por pessoas coletivas de territó-

rio dotadas de órgãos representativos, com o objetivo 

de organizar a participação do cidadão na solução dos 

problemas próprios da sua comunidade e promover o 

desenvolvimento local, sem prejuízo da participação 

do Estado.” 

O objetivo da descentralização é precisamente a trans-

ferência de poder - político, administrativo e financeiro 

- para o nível local e com isso garantir a participação 

da população no desenvolvimento e melhoria das suas 

próprias vidas. O objetivo é estabelecer 13 municípios, 

com assembleias municipais locais, eleitos através de 

eleições diretas e lideradas por um Presidente de Câ-

mara. Algumas funções de prestação de serviços serão 

atribuídas ao município que possuirá estruturas finan-

ceiras e administrativas e competências de participa-

ção e governação local efetivas. As políticas de descen-

tralização estão em discussão no Parlamento Nacional 

e a efetiva descentralização parece ter sido adiada até, 

pelo menos, 2014. No entanto, alguns programas de 

preparação estão já em andamento.

4.2. Programas de descentralização em curso 
- PDD, PDL e PDS

Foram já lançados alguns programas de descentralização 

que funcionam como programas de capacitação e trans-

ferência de poderes, até as medidas de descentralização 

serem efetivas:  

• o Programa de Desenvolvimento Descentralizado (PDD) 

que visa estimular a capacidade das empresas locais e si-

multaneamente dar à administração local a responsabili-

dade de administrar projetos;

• o Programa de Desenvolvimento Local (PDL) que procu-

ra dar às Autoridades Locais o poder de decidir quais os 

projetos a implementar e,

4. O processo de Descentralização

Grande parte das redes de ONGs distritais surgiu enquan-

to mecanismos de fortalecimento dos seus membros, 

como meio de reforço da sua representatividade e da efe-

tividade das suas ações. Nesse sentido, a FONGTIL tem 

apoiado e promovido a formação destas mesmas redes 

em todos os distritos do país. Em 2010, os DLO promove-

ram a disseminação da informação e apoiaram a dinami-

zação destas redes sobretudo com o objetivo de reforçar 

a capacidade de advocacia e sensibilização para diversos 

temas que afetam diariamente as comunidades, nomea-

damente questões relacionadas com decisões políticas e 

legislação.   

O relatório anual de 2010 da FONGTIL enfatiza a impor-

tância destas estruturas de coordenação local e aponta 

alguns dos resultados atingidos pelas redes. De destacar, 

a título de exemplo, a capacidade de mobilização da Rede 

das ONGs de Liquiçá, para a resolução de um problema 

ambiental ao nível do distrito, tendo conseguido organizar, 

com sucesso, uma ação de reflorestação das áreas em risco. 
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• o Plano de Desenvolvimento do Suco (PDS) que con-

sistiu em consultas ao nível da aldeia onde foram com-

pilados planos individuais de suco que estão agora com 

o Ministério da Administração Estatal para revisão e pu-

blicação.

Programa de Desenvolvimento Descentralizado (PDD)

De acordo com o Decreto-Lei nº 18/2011 (anexo V),

o PDD representa uma medida essencial para o fortale-

cimento da economia nos distritos e para o incentivo ao 

aparecimento e desenvolvimento das empresas locais, 

para construção e reabilitação das infraestruturas nos dis-

tritos. O PDD prevê a atribuição de verbas do seguinte 

modo:

tabela 1
Categorias para a distribuição de verbas do PDD

Categoria  Verba 

Grupo A - contrato comunitário Até 15 000 USD

Grupo B - contrato comunitário De 15 001 USD  

 até  75 000 USD

Grupo C - empresas sediadas De 75 001 USD

nos subdistritos até 150 000 USD

Grupo D - empresas sediadas De 150 001 USD

nos distritos até 500 000 USD

O processo para a seleção das empresas e implementa-

ção do programa é resultado da coordenação conjunta 

de várias entidades com diferentes funções: a Agência de 

Desenvolvimento Nacional, o Ministério de Administra-

ção Estatal e Ordenamento do Território, o Ministério das 

Finanças e outros Ministérios relevantes.

Ao nível do distrito é criada uma Comissão de Desenvol-

vimento Distrital (CDD) com a participação do Adminis-

trador do Distrito e Subdistrito, representantes de dife-

rentes Ministérios, entre outros (anexo V).

No distrito de Liquiçá o PDD teve início em 2010, estan-

do os projetos a ser implementados desde 2011, com um 

orçamento total de cerca de 1 336 000 USD. Os projetos 

variam desde um Mercado de Pescas, um Posto de Guar-

da-Florestal, uma Clínica de Saúde Animal, recuperação 

de Monumentos, paragens para tratores, entre outros, 

sendo, no entanto, a maioria dos projetos relacionados 

com Água e Saneamento.

Programa de Desenvolvimento Local (PDL)

O Programa de Desenvolvimento Local foi o primeiro 

projeto de preparação para a descentralização. Este era 

inicialmente um projeto piloto para testar diferentes mo-

delos de descentralização e governação local, atualmente 

está em funcionamento nos 13 distritos. 

O PDL é implementado através do Fundo de Desenvolvi-

mento Local (FDL) e o orçamento é decidido de acordo 

com o número de habitantes por distrito, na escala de 2,4 

USD por habitante. O fundo é atribuído à Assembleia Dis-

trital Local, composta por Chefes de Suco, representantes 

do Conselho de Suco e dirigentes do distrito e é utilizado 

para financiar atividades e projetos de infraestruturas de 

pequena escala, tais como clínicas ou postos de saúde, es-

colas, obras de abastecimento de água e saneamento ou 

criação de sistemas de irrigação - todas estas atividades 

com impacto direto na vida das comunidades. 

Durante o ano de 2011, foram investidos no distrito de 

Liquiçá cerca de 150 000 USD, para 7 diferentes projetos, 

conforme apresentado na tabela que se segue.
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Para o ano de 2012 as propostas dos distritos estão ainda 

a ser discutidas e avaliadas.

Ao contrário do PDD, o processo de implementação

do PDL segue uma via diferente desde o nível local até 

ao nível nacional. Cada subdistrito tem uma Comissão 

de Desenvolvimento do Subdistrito (CDSD) coordenada 

pelo Administrador do subdistrito e composta por todos 

os chefes de suco do subdistrito, por um representante do 

sexo feminino do conselho de cada Suco e pelos represen-

tantes dos órgãos governamentais ao nível de subdistrito. 

Plano de Desenvolvimento do Suco (PDS)

O Plano de Desenvolvimento do Suco é a iniciativa com 

maior participação comunitária uma vez que, no seu âm-

bito, foram efetuadas consultas a nível da aldeia e elabora-

das propostas, por cada Suco, com base nas suas reais ne-

cessidades, constrangimentos e potencialidades. Durante 

os meses de Fevereiro a Julho de 2010, todos os chefes de 

suco e o seu pessoal administrativo receberam formação 

da Direção Nacional do Desenvolvimento Local e Orde-

namento do Território do MAEOT sobre planeamento de 

desenvolvimento sustentável participativo. De seguida, 

os chefes de suco promoveram o planeamento de desen-

volvimento sustentável de todas as aldeias dos seus sucos 

com a participação e apoio do Conselho de Suco. Em mé-

dia, o Plano de Suco estabeleceu cerca de 25 propostas 

prioritárias (por 1-5 anos sem estimativa de orçamento), 

em 7 sectores principais: (I) saúde; (II) água e saneamento; 

(III) educação (incluindo cultura e desporto); (IV) agricul-

tura; (V) meio ambiente; (VI) infraestrutura e (VII) segu-

rança social.

O MAEOT recolheu todos os planos para revisão com

o objetivo de elaborar um plano de desenvolvimento do 

distrito, com uma projeção para 5 anos. Esta informação 

está a ser compilada estando prevista a sua publicação 

ainda para 2011. 

4.3. Dificuldades/desafios da implementação 
do processo de descentralização

Segundo o MAEOT, a execução dos planos de descentra-

lização tem revelado uma série de problemáticas. Um dos 

grandes desafios baseia-se no facto da maioria das pro-

tabela 2
Projetos no âmbito do PDL do distrito de Liquiçá aprovados para o ano de 2011

No. Projeto Subdistrito Orçamento

1 Plantação de árvores em 4 ha. Maubara 13 668,00 USD

2 Equipamento de uma clínica  Liquiçá 37 724,44 USD

3 Construção EP Filial Hubunti Liquiçá 12 904,02 USD

4 Reabilitação de um tanque de água e construção MCK Liquiçá 10 900,19 USD

5 Construção de um tanque e de um sistema de canalização Liquiçá 25 280,00 USD

6 Construção de um posto SISCa Bazartete 15 672,00 USD

7 Construção de um tanque e de um sistema de canalização Bazartete 33 387,98 USD

  TOTAL 149 536, 63 USD
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postas dos PDL e PDS, que são elaboradas ao nível das 

aldeias, não refletirem as verdadeiras necessidades dos 

sucos. Constata-se que as propostas submetidas revelam 

que as populações ainda possuem um grande desconhe-

cimento sobre o conceito de desenvolvimento, as suas ne-

cessidades reais e sobretudo, uma grande dificuldade em 

estabelecer prioridades sendo que, a maioria das ideias 

se centram em infraestruturas sem um estudo prévio de 

funcionamento levando a casos como a requisição da 

construção de sanitários públicos sem prever a existência 

de água disponível.

A fragilidade da coerência das propostas apresentadas

é agravada pela falta de conhecimento, por parte do Go-

verno, das comunidades dos meios mais rurais e pela falta 

de informação quanto às políticas nacionais e programas 

implementados pelos diferentes ministérios. A duplica-

ção de fundos do PDL e do PDD revelam dificuldades de 

coordenação entre as estruturas ao nível local e central. 

4.4. O papel da sociedade civil no processo
de descentralização 

Um dos resultados do primeiro ano de implementação 

do Programa de Desenvolvimento Local e dos Programas 

de Desenvolvimento do Distrito revelou que os cidadãos 

não estavam a ser suficientemente envolvidos com os lí-

deres comunitários e os funcionários do Governo local na 

elaboração, seleção e acompanhamento dos projetos. 

O Governo atual reafirma a importância de um maior 

envolvimento da Sociedade Civil no incentivo a uma 

maior participação por parte das comunidades e um 

maior sentido de responsabilidade social na fiscalização 

dos programas do Governo e na dinamização de ações 

que promovam o acesso da população a informação de 

utilidade nacional. 

 

5. Sociedade Civil e o Estado - Que relação?

Conforme referido, é notória a crescente preocupação 

do Governo na promoção de uma maior participação da 

Sociedade Civil no Desenvolvimento do país. Para tal, foi 

constituído um fundo especial para financiar atividades 

de desenvolvimento implementadas por grupos da socie-

dade civil denominado Fundo para a Sociedade Civil. Este 

fundo foi constituído no Gabinete do Primeiro-Ministro, 

sendo administrado pela Assessoria para a Sociedade Ci-

vil e tem como objetivo reforçar a parceria entre esta e o 

Governo. Importa, neste contexto, referir que a FONGTIL 

tem também um importante papel como facilitador das 

ONG Locais, no acesso a este fundo, especialmente atra-

vés dos DLO. 

No ano de 2010, foi submetido a este Fundo um total de 

251 propostas por OSC de todo o país. A FONGTIL re-

comendou um total de 81 propostas de ONG, as quais 

foram previamente verificadas pelos DLO.  

Segundo o relatório anual de 2010 da FONGTIL esta orga-

nizou vários encontros com o intuito de fortalecer o diálo-

go entre as entidades governamentais e a Sociedade Civil. 

Entre outros, foram promovidos encontros com o Presi-

dente da República José Ramos-Horta e vários membros 

de ONG - permitindo a discussão de várias problemáticas 

atuais do país - e com a UNMIT para esclarecimentos so-

bre as resoluções da Nações Unidas e a sua posição em 

relação ao estabelecimento de um Tribunal Internacional.
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O rápido crescimento de ONG no país deveu-se, em gran-

de parte, ao crescente número de doadores após a inde-

pendência. Apesar do grande envolvimento por parte das 

ONG Nacionais/Locais na implementação de projetos, 

verifica-se ainda que muito do apoio internacional dispo-

nível é, na maioria das vezes, inacessível a algumas ONG 

Nacionais/Locais por estas carecerem de experiência or-

ganizacional e técnica. 

Apesar de vários esforços de capacitação e apoio às ONG 

para se familiarizarem com os procedimentos obrigatórios 

para a elaboração de projetos, existe ainda uma grande di-

ficuldade por parte destas em se adaptarem às regras dos 

diferentes doadores, acrescida pela diversidade linguísti-

ca do país. Enquanto as agências internacionais preveem 

o mesmo grau de exigência e os mesmos regulamentos 

que se aplicam em todos os países, as ONG defendem a 

necessidade de adequar esses regulamentos à realidade 

de Timor-Leste, criticando as agências internacionais por 

dificultarem a participação das ONG no processo de de-

senvolvimento do seu país. 

De referir que, hoje em dia, se assiste a uma crescente pre-

ocupação, por parte das organizações internacionais e do 

Governo, em trabalhar em conjunto com a Sociedade Ci-

vil Timorense. No entanto, existem ainda algumas Agên-

cias Internacionais que implementam os seus programas 

sem efetivas parcerias locais, tal como alguns programas 

do Governo que ainda não são implementados com a de-

vida colaboração da Sociedade Civil. 

Ao longo do ano, as ONG membros da FONGTIL parti-

ciparam em vários encontros e discussões com os minis-

térios e as várias agências, dos quais se destacam: a Co-

missão para a Anticorrupção (CAC) sobre os desafios do 

combate à corrupção no país; o Ministério das Finanças, 

sobre o orçamento e as Prioridades Nacionais; o Ministé-

rio da Justiça, sobre os direitos das crianças; o Ministério 

da Solidariedade Social e a Direção Nacional da Gestão 

dos Desastres Naturais para a elaboração de um plano de 

ação humanitária em caso de desastres naturais.

6. Desafios atuais
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Enquadrado no projeto Mais Cidadania, Mais Desenvolvimento, e com vista à promoção de um conhecimento mais 

sólido da realidade das Organizações da Sociedade Civil do distrito de Liquiçá, foram realizadas, no âmbito do presente 

estudo, entre julho e outubro de 2011, um total de 39 entrevistas e inquéritos a 17 ONG Locais e 11 OBC/Cooperativas/

Grupo de jovens do distrito de Liquiçá. 

Para melhor definição de um programa eficaz de capacitação (técnica e operacional) das Organizações da Sociedade 

Civil (OSC) e Organizações de Base Comunitária (OBC) do distrito, a presente análise incidiu sobre as dimensões interna

e externa de cada organização entrevistada. Apresentam-se de seguida a análise dos dados recolhidos. 

A. Organizações Não Governamentais

Através da informação cedida pela FONGTIL e a Rede de ONGs de Liquiçá, foram identificadas - e entrevistadas no âmbito 

do presente estudo - 17 ONG Locais que estão atualmente em funcionamento no distrito de Liquiçá. São elas:

III. Análise das Organizações da Sociedade 
Civil do distrito de Liquiçá

1. Fundasaun Hader;

2. Yayasan Goretti;

3. Fundasaun Moris Foun (FMF);

4. Fundasaun Espinhos Da Rosa (FEdaROS);

5. Fo Liman Serbi Timor Leste (FOLSETIL);

6. Tane Hamutuk (Taha);

7. Halibur Juventude Timor Leste (HJTL);

8. Luta Organiza Desenvolve Area (LODA);

9. Bidon Salva Ai-han (BSA);

10. Fundasaun Malaedoi;

11. Nova Esperanca Timor Leste (NETIL);

12. Rai Maram;

13. Sub-Comissão Justiça e Paz (SCJP);

14. Haforsa Dejenvolvimento (SAVI);

15. Caunserlink;

16. Centro Esperança ba Futuro (CEF);

17. Associação Vítimas de Timor-Leste
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mapa 1
Áreas de influência das 17 ONG entrevistadas dentro do distrito de Liquiçá.
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1. Tipos de ONG

Quando questionadas sob qual a forma da organização, somente uma ONG se denominou como associação e três como 

fundação, enquanto as restantes se consideram ONG sem referência a outra personalidade jurídica. Acresce que, uma or-

ganização especificou a sua dimensão católica. As respostas refletem a inexistência de uma clarificação dos conceitos dos 

vários tipos de Organizações da Sociedade Civil e o pouco conhecimento, por parte das ONG, desses conceitos. 

 gráfico 1 gráfico 2
 Tipos de Organização - Autodefinição das 17 ONG Locais entrevistadas Localização das sedes das 17 ONG entrevistadas

  

A maioria das ONG tem sede em Liquiçá, enquanto apenas uma ONG tem sede em Bazartete e duas ONG têm sede 

em Maubara. Apesar de desenvolverem a sua atividade um pouco por todo o distrito, no geral, as ONG estão sedeadas 

próximo da administração distrital e subdistrital de Liquiçá.

2. Dinâmica da criação das ONG

De entre as ONG entrevistadas, a maioria foi formada depois da independência, especialmente no ano de 2003, quando se 

estava já num momento pós-crise e de maior estabilidade. Nos últimos anos, foram surgindo, gradualmente, novas ONG. 

gráfico 3
Número total de ONG criadas no distrito de Liquiçá, por ano (entre 1991 e 2010)
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3. Legalização

Conforme já referido, para o processo de legalização de uma ONG é essencial o seu registo na rede FONGTIL. Das ONG 

entrevistadas cerca de 71% estão atualmente registadas no Fórum enquanto as restantes se encontram em processo de 

avaliação. Todas as ONG reconhecem a FONGTIL como entidade legítima de registo e legalização a nível nacional. 

Todas as ONG Locais são formadas a partir de um grupo 

pequeno, de 2 até cerca de 6 pessoas, pertencentes à co-

munidade do distrito. Uma das ONG foi formada ainda 

no tempo do domínio Indonésio, para apoiar o desen-

volvimento da agricultura nas aldeias mais remotas. As 

organizações formadas em 2003 surgem de uma vontade 

própria dos seus fundadores, sendo que duas delas fo-

ram criadas com o apoio de organizações internacionais 

(Oxfam e CRS). As restantes nasceram pela mão de pes-

soas da comunidade que, ou foram membros ativos de 

movimentos da libertação, ou participaram em ações de 

formação sobre desenvolvimento e tomaram a iniciativa 

de criar novas ONG com membros de cariz voluntário.

A partir de 2007 as organizações são formadas também 

por iniciativa própria dos seus membros, que têm na sua 

maioria um background de experiência de trabalho nou-

tras organizações, nacionais ou internacionais e que op-

taram por criar a sua própria entidade para responder às 

necessidades que, a seu ver, estavam ainda negligenciadas 

e não estavam cobertas pelos programas de outras orga-

nizações com atividades em Liquiçá. 
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 Percentagem de ONG Nº de ONG inscritas na FONGTIL, por ano de inscrição,

 registadas na FONGTIL entre as 17 ONG entrevistadas.

 entre as 17 ONG entrevistadas.
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4. Recursos Humanos

Em geral as organizações têm um número fixo de membros, que constituem a estrutura principal da organização e podem 

ter pessoas contratadas. Quando não há financiamento, os membros da organização, trabalham em regime voluntário 

e têm depois outras atividades, em paralelo, que lhes permitem ter uma fonte de rendimento. Quando as organizações 

recebem financiamento para um projeto, os membros são convocados para gerir o programa e implementar as atividades, 

podendo também ser contratadas pessoas em regime temporário.

 

 

gráfico 6

Distribuição do número total de homens e mulheres por cada ONG entrevistada

Todas as organizações entrevistadas dizem conhecer e es-

tar informadas sobre o decreto-lei nº5/2005 que prevê a 

obrigatoriedade das ONG em se registar no Ministério da 

Justiça para a sua legalização. No entanto nenhuma das 

organizações está atualmente registada neste ministério, 

apesar de algumas terem submetido os documentos para 

registo.

Quando questionadas sobre a razão pela qual nenhuma 

das ONG obteve ainda legalização por parte do Minis-

tério da Justiça, metade das entidades referiram o facto 

dos critérios exigidos pelo mesmo não corresponderem 

à realidade da capacidade das organizações a nível local, 

como por exemplo a exigência do número mínimo de 10 

pessoas (enquanto que na FONGTIL é exigido um núme-

ro mínimo de 5 pessoas) e especialmente o montante de 

inscrição (12 000 USD) que é demasiado elevado para a 

maioria das ONG. Algumas ONG salientaram também o 

facto de os financiadores exigirem somente como critério 

o registo na FONGTIL e o facto de a própria FONGTIL, 

como organização chapéu e representante das ONG, 

também não estar inscrita no Ministério da Justiça, serem 

duas fortes razões para o registo somente através desta.
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As organizações entrevistadas têm um número variável 

de recursos humanos, consoante o número de ativida-

des que tenham em curso. Verificou-se que, em média, as 

equipas variam entre 3 a 20 pessoas. Na altura em que 

foram efetuadas as entrevistas, as 17 ONG, em conjunto, 

tinham um total de 127 membros, dos quais 36% eram 

mulheres e 64% homens: 

gráfico 7
Percentagem de homens e mulheres

que fazem parte das 17 ONG entrevistadas 

gráfico 8
Percentagem de mulheres e homens

que compõem as 17 ONG entrevistadas

Verifica-se que a participação das mulheres é menor que 

a dos homens e que estas estão especialmente ligadas a 

ONG do sector da Justiça e de defesa dos Direitos Hu-

manos. Contudo, na generalidade, são as mulheres que 

ocupam cargos importantes dentro da organização, tais 

como o cargo de tesoureiro e de administração, ocupan-

do a direção de 43% das ONG do distrito. 

Para além do género, foi também realizada uma análise 

das idades dos membros das ONG, resultando, dessa aná-

lise, a seguinte distribuição:

 

gráfico 9
Nº total de homens e mulheres que fazem parte

das 17 ONG entrevistadas, por intervalos de idades 

Verifica-se uma concentração de membros entre os 20 e 

os 40 anos, o que corresponde com a pirâmide etária do 

país e com o intervalo da população ativa nacional. Muito 

embora a faixa etária das pessoas com mais de 40 anos 

seja pouco representativa em termos percentuais, é nela 

que estão as pessoas que ocupam os cargos de maior res-

ponsabilidade na organização, nomeadamente, o cargo 

de Diretor ou Coordenador de Programas.
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5. Áreas temáticas de intervenção 

As ONG entrevistadas afirmam desenvolver as suas atividades de acordo com o que consta nos seus estatutos. Em geral 

têm uma área de atuação definida, mas podem desenvolver programas noutras áreas desde que se enquadre com a sua 

missão e visão. Para corretamente se identificarem as principais áreas temáticas de atuação das ONG locais, foram anali-

sados os projetos desenvolvidos nos últimos 5 anos. 

gráfico 10
 Principais áreas temáticas de intervenção das 17 ONG entrevistadas, durante os últimos 5 anos

Pela análise do gráfico verifica-se que cerca de metade das organizações já implementou atividades quer na área da agri-

cultura, quer na área da água e saneamento. A promoção da saúde e a defesa pelos Direitos Humanos são também prio-

ridades das ONG locais, sendo que 35% delas já implementou algum programa em cada uma destas áreas temáticas. As 

ações na área da educação formal e não formal são também frequentes, em oposição a atividades relacionadas com o 

meio ambiente e desastres naturais. 
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6. Zonas geográficas de intervenção

Cerca de 80% das ONG entrevistadas implementaram atividades em mais do que um subdistrito de Liquiçá nos últimos

5 anos: cerca de 65% implementaram alguma atividade no subdistrito de Maubara, 65% em Liquiçá e 47% no subdistrito 

de Bazartete. Acresce ainda que, 18% das ONG entrevistadas implementaram atividades noutros distritos, especificamen-

te 2 ONG no distrito de Ermera e 1 ONG no distrito de Bobonaro.

gráfico 1 1
Principais áreas geográficas de intervenção das 17 ONG entrevistadas, nos últimos 5 anos.

7. Volume de projetos geridos nos últimos 5 anos

De 2007 a 2011, 10 a 15 ONG desenvolveram algum tipo de atividade, seja a implementação de um projeto a médio ou 

longo prazo com o apoio de um financiador, seja trabalho de cariz voluntário ou pontual como a realização de workshops, 

ações de socialização junto das comunidades ou acompanhamento a grupos da comunidade.

No ano de 2011, apenas duas ONG não estão a implementar nenhuma atividade enquanto 10 organizações tiveram ou 

têm o apoio de um financiador para a implementação de uma atividade ou programa. As restantes 5 organizações reali-

zam atividades sem apoio direto de um financiador.

 

gráfico 12
Número de ONG com atividades a decorrer, por ano, nos últimos 5 anos
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8. Principais fontes de financiamento 

Nos últimos 5 anos, as ONG locais tiveram acesso a diferentes fontes de financiamento, quer de entidades nacionais quer 

internacionais como ilustra a tabela abaixo. 

tabela 3
Principais financiadores das 17 ONG entrevistadas, nos últimos 5 anos

Financiadores Organizações

Agências das Nações Unidas World Food Program (WFP), UNDP, WNPA, UNMIT, UNIFEM, UNICEF
 
ONG Internacionais WaterAid, Chatolic Relief Services, Caritas Austrália, CIDA (Canada), TODA (Holanda),
 Associação Sem Fronteiras (Ásia), OXFAM, ONG da Finlândia, HIVOS, CARE, Trócaire,
 Rotary Club, ChildFund
 
Agências de Cooperação USAID, AUSAID, Aecid
Governamentais 
 
ONG Nacionais CVS, FOKUPERS, Fundação Alola
 
Entidades Governamentais DNSAS, Ministério do Trabalho e Solidariedade, Gabinete do Primeiro Ministro
Timorenses para a Sociedade Civil, Secretaria de Estado da Política Energética
 
Programas do Banco Mundial Rural Water Supply Programme (RWSP)

Da análise da informação recolhida, identifica-se uma multiplicidade de financiadores que nos últimos 5 anos apoiaram 

estas ONG na implementação de projetos. Aqueles que contribuíram com maior volume de financiamento foram as 

Agências das Nações Unidas, nomeadamente a WFP e a UNICEF. No entanto, enquanto a WFP financiou o maior mon-

tante, este foi todo alocado a uma única organização. Por sua vez, a UNICEF atribuiu menores montantes mas a um maior 

número de organizações. A seguir, encontra-se a OXFAM, que atribuiu o terceiro maior volume financeiro, que distribuiu 

por diferentes ONG Locais, sendo esta a entidade que financia o maior número de ONG no distrito de Liquiçá. 

O Gabinete do Primeiro Ministro para a Sociedade Civil destaca-se também por ter sido um dos financiadores mais fre-

quentes das ONG locais nos últimos anos a par da OXFAM, mas com montantes médios mais pequenos que as entidades 

internacionais. 

De referir ainda que, por vezes, o apoio de alguns financiadores - como as ONG Nacionais ou mesmo Internacionais - às 

ONG locais, passa unicamente pela doação de recursos materiais ou pelo pagamento de custos de transporte ou do salá-

rio de parte dos membros da ONG para a implementação de algum tipo de atividade.
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9. Volume de financiamento gerido

Segundo os dados fornecidos pelas ONG, o montante de financiamento gerido pelas mesmas nos últimos 5 anos varia 

entre 200 e 6 milhões USD, por programa anual. 

gráfico 13
Valor total médio de financiamento obtido pelas 17 ONG entrevistadas, por ano

Pela análise do gráfico verifica-se um aumento do volume de financiamento obtido nos últimos três anos mas observa-se 

uma grande heterogeneidade entre o volume médio de dinheiro recebido por cada ONG, ao longo dos anos, como indi-

cam os gráficos 14 e 15 das páginas seguintes. À exceção de uma ONG que participa, desde 2009, num projeto com um 

volume de financiamento de cerca de 5 milhões USD anuais, a maioria das outras ONG gere projetos de valores médios 

até 40.000 USD, podendo, por vezes, gerir um programa de cerca de 80.000 USD anuais.

Verifica-se que desde de 2007 cerca de 41% das ONG (7) não encontra qualquer tipo de financiamento, evidenciando a 

instabilidade orçamental das organizações e o carácter temporário de acesso a financiamento. Por outro lado, algumas 

organizações conseguem encontrar financiamento para programas anuais ou mesmo plurianuais, permitindo a sustenta-

bilidade da ONG e a maior efetividade das ações implementadas.

 

gráfico 14
Montantes médios totais (em USD) dos projetos desenvolvidos, por cada uma das 17 ONG entrevistadas nos últimos 5 anos
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10. Metodologias de trabalho

10.1 Diagnóstico de necessidades e definição 
de prioridades de intervenção 

A fragilidade de competências técnicas formais no do-

mínio da gestão do ciclo de projeto é evidente e realça-

da por todas as ONG entrevistadas. Numa situação de 

preparação de um projeto, para efetuarem o diagnóstico 

de necessidades e definirem prioridades de intervenção,

as ONG referiram os seguintes meios de obtenção de in-

formação:

• Observação da realidade local e nível de conhecimen-

to dos membros da organização que vivem em Liquiçá

e vivenciam diariamente os constrangimentos e potencia-

lidades da região;

• Discussão informal com a comunidade para obter infor-

mação dos sucos mais rurais e de difícil acesso; 

• Realização de encontros formais com a comunidade, 

autoridades locais, ONG ou outras entidades governa-

mentais para discutir quais as prioridades de intervenção 

e quais os planos de atividade de cada entidade;

• Pesquisa através de inquéritos e entrevistas à comuni-

dade e líderes locais para a formulação de base de dados 

para apoia à definição de um plano de ação;

• Informação adquirida pela experiência de trabalho

na implementação de outras atividades;

• Meios de comunicação ou outros centros de informação 

como a revista Lafaek, jornais e o CAVR.

10.2 Meios de informação sobre oportunida-
des de financiamento 

Quando questionados sobre quais os meios de acesso

a oportunidades de financiamento, as ONG descreveram 

várias fontes de informação, tais como:

• Por iniciativa própria, escrevem propostas que são entre-

gues a potenciais financiadores;

• Por anúncio em meios de comunicação como jornal, 

panfletos, rádio, TV e internet;

• Através da FONGTIL;

• No encontro regular mensal com a Rede de ONG de Li-

quiçá, o DLO da FONGTIL e os seus membros;

• Pelos contactos pessoais de membros das ONG locais 

com colegas que trabalham em Díli, noutras ONG e no 

Governo;

• Através da Rede Feto e outras ONG Nacionais que distri-

buem informação às ONG locais;

• O próprio doador é que convida as ONG a entregar can-

didaturas para obter financiamento.

Quando as ONG foram questionadas sobre quais os crité-

rios nos quais se baseiam para a elaboração de uma pro-

posta, 71% respondeu que se baseavam no regulamento 

interno da própria ONG, na sua missão e visão a par de 

consultas com a comunidade e com os líderes locais para 

fazer um levantamento de necessidades. Apenas uma or-

ganização respondeu que era necessário ter em conta os 

critérios exigidos pelos financiadores e adequar as ações 

a estes critérios, enquanto 23% respondeu que era neces-

sário efetuar um plano com base nos critérios da própria 

ONG mas com necessária comparação e adaptação às 

condições exigidas pelos doadores.
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10.3 Acompanhamento e avaliação de projetos 

Quanto à existência de algum sistema interno de acom-

panhamento e avaliação das atividades, 100% das ONG 

responderam que sim, para ambos os casos. 

Quando se lhes pediu para descrever o tipo de acom-

panhamento efetuado, foi referida, pela totalidade das 

ONG, a necessidade do pessoal técnico da ONG efetuar 

visitas regulares ao local das atividades em conjunto com 

a comunidade através da utilização de métodos partici-

pativos e inserindo-se na dinâmica da aldeia. Foi também 

mencionada a importância de realizar encontros com a 

comunidade para a elaboração de um plano de ação e 

para posteriores ações de follow-up / acompanhamento 

e avaliação.

Quanto à avaliação das atividades, as respostas foram 

variáveis e as ONG referem haver diferentes abordagens 

consoante as exigências do financiador. 

Todas as ONG referem efetuar relatórios de atividade. 

Estes têm uma periodicidade variável, de mensal a anual, 

consoante os critérios dos doadores. Estes relatórios são, 

na sua maioria, distribuídos somente aos doadores, sendo 

que nalguns casos as ONG também partilham o relatório 

com os seus parceiros de implementação - que podem 

ser entidades governamentais ou ONG locais - e com as 

Autoridades Locais. Para além disso, algumas organiza-

ções referem partilhar a informação das atividades com a 

FONGTIL e a Rede de ONGs de Liquiçá, mas normalmen-

te fazem um resumo oral sem entregar uma cópia formal 

do mesmo (gráfico 16).
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Para além do relatório, as ONG dizem efetuar encontros semanais ou mensais com os beneficiários das ações nos quais, 

na maioria dos casos, são discutidos os problemas e soluções oralmente. Algumas referiram a utilização de formulários de 

avaliação, para a indicação dos aspetos positivos e negativos das atividades e uma ONG referiu a elaboração de indicado-

res para avaliar se atingiram ou não os objetivos propostos.

gráfico 15
Principais entidades que recebem informação sobre as atividades implementadas pelas 17 ONG entrevistadas

Nº ONG
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11. Análise da governação interna

11.1. Estatutos e Plano Estratégico

No que respeita à análise da governação interna das ONG, 

estas foram questionadas sobre a existência de estatutos 

e de uma missão e uma visão definidas. Constata-se que 

a maioria das ONG têm de facto uma missão definida de 

acordo com as necessidades locais identificadas, mas exis-

te ainda uma tendência para funcionarem numa lógica 

de prestação de serviços, para implementar os programas 

das agências internacionais.

Em todos os casos, as organizações têm os estatutos ela-

borados, com missão e visão, estrutura, direitos e deve-

res, regulamento e descrição de responsabilidades dos 

membros. Os estatutos são obrigatórios para o registo na 

FONGTIL, pelo que todas as ONG que estão registadas ou 

se encontram em processo de o ser, têm obrigatoriamen-

te de ter o documento elaborado.

Quanto à existência de um plano estratégico para a ONG, 

as respostas foram menos homogéneas sendo que a 

maioria das ONG (13) diz ter um plano estratégico, que 

pode ir de anual até aos 10 anos. 

gráfico 16
Número de ONG com plano estratégico das 17 ONG entrevistadas

As outras organizações dizem não ter um plano estraté-

gico por dificuldade em estabelecer objetivos devido à 

instabilidade de doadores e à necessidade de adaptar as 

atividades aos financiamentos obtidos. Face a esta dificul-

dade, reconhecida pela maioria das ONG entrevistadas, 

importa promover a reflexão interna ao nível do seu Pla-

neamento Estratégico enquanto elemento base e orien-

tador de qualquer atividade da organização e não como 

instrumento ao serviço do financiamento disponível. 

De referir que todas as ONG locais que têm um plano 

estratégico receberam ajuda externa na sua elaboração, 

quer da FONGTIL, quer de doador(es). 

11.2. Contabilidade

Cerca de metade das organizações inquiridas (47%) di-

zem ter um fundo de apoio à organização. A proveniência 

dos fundos é variada, destacando-se: de algum programa 

implementado e de doadores para custos de Administra-

ção; dos membros da ONG que mensalmente descontam 

uma percentagem do salário para criar um fundo ou ain-

da da iniciativa privada de algum membro da ONG que 

utiliza dinheiro próprio para manter os custos de funcio-

namento.

A maioria das ONG (15) tem conta bancária, quer por 

uma questão de transparência e iniciativa própria da 

ONG (14% dos casos), quer por exigência dos doadores 

(76%). As duas ONG que não têm uma conta bancária 

referem o facto de ainda não terem volume de financia-

mento que justifique a existência de uma mas reiteram a 

importância de o fazer para receber fundos. 

Das organizações com conta bancária, 29% utiliza um sis-

tema de assinatura por três pessoas para poder fazer mo-
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vimentos da conta com diferentes combinações: Diretor, 

Tesoureiro e Secretário; duas pessoas da Direção e o Dire-

tor; o Diretor, o Coordenador de Projeto, uma pessoa da 

Direção; o Diretor, o Tesoureiro e uma pessoa da Direção. 

Dez das ONG utilizam um sistema de apenas duas pesso-

as: o Diretor e o Tesoureiro/ Administrativo ou Coordena-

dor de Projeto; o Coordenador do Conselho e o Tesourei-

ro. Somente 12% das ONG utilizam uma conta bancária 

na qual uma única pessoa pode efetuar transações, geral-

mente o Diretor da ONG.

Todas as ONG afirmam ter um sistema de contabilidade, 

havendo uma pessoa ou secção responsável pela parte fi-

nanceira. Quando se pediu para descrever esse sistema, 

as ONG, de um modo geral, referiram a existência de um 

livro de contas, arquivo de faturas e recibos e elaboração 

de relatórios de contas. Este último é elaborado por to-

das ONG que recebem financiamento, por exigência dos 

doadores. O relatório é entregue, em todos os casos, ao 

financiador com uma periodicidade que pode variar de 

mensal, trimestral, semestral ou anual. Para além disso, 

duas ONG afirmam partilhar o relatório com os parceiros 

com quem implementam as atividades e com o adminis-

trador do distrito, quando tal se justifica.

Por último, 71% dos casos nunca realizaram auditorias 

internas às suas contas, enquanto 29% dizem efetuar au-

ditorias que podem variar de periodicidade: semanal, tri-

mestral, semestral ou anual. Quanto a auditorias externas, 

dez responderam nunca terem feito e sete já foram alvo 

de uma auditoria externa pelo menos uma vez, por parte 

de um dos financiadores. Uma das ONG referiu o facto de 

uma rede temática na qual está inserida também realizar 

auditorias anuais às suas contas. 

12. Formação dos Recursos Humanos

Para análise da capacitação dos recursos humanos das 

ONG foi questionado se algum membro recebeu algum 

tipo de formação nos últimos dois anos. 15 ONG respon-

deram que sim. As ações de formação/workshops são 

realizadas por: i) organizações internacionais e pelos pró-

prios doadores, a destacar: OXFAM, Aecid, UNICEF, CRS; 

ii) por organizações nacionais tais como a HAK; iii) por 

entidades governamentais como os Serviços de Água e 

Saneamento Distrital (SAS) e o Ministério de Agricultura 

e Pescas (MAP) e iv) pelas FONGTIL e Rede das ONG de 

Liquiçá, entre outros.

Dos temas de formação destaca-se: a gestão de negócios; 

elaboração de planos de ação com as comunidades para a 

resolução de conflitos; técnicas de facilitação de reuniões 

e ações de sensibilização; liderança; advocacia; informáti-

ca; língua inglesa; técnicas de angariação de fundos; boa 

governação; gestão financeira; elaboração de propostas; 

elaboração de relatórios financeiros e administração. 

Quando questionados sobre a necessidade de receberem 

mais algum tipo de capacitação, todas responderam que 

sim. A justificação prende-se com o facto de existirem 

muitos membros com baixo nível de escolaridade a traba-

lharem nestas ONG locais e nem sempre todos os mem-

bros terem acesso às formações. Para além disso, a rápida 

evolução dos conceitos e tendências globais de Desenvol-

vimento exigem um reforço constante de capacidades. 

No sentido de melhor orientar o eixo de formação e 

capacitação do projeto Mais Cidadania, Mais Desenvol-

vimento, foi pedido às ONG entrevistadas a priorização 

de necessidades de formação, com base nas dificuldades 

demonstradas pelos seus membros: 



37
Pela análise das respostas obtidas verifica-se que, quase 

todas as organizações apontam a área da gestão e de fi-

nanças como prioritárias num programa de reforço de 

capacidades. Na generalidade, as maiores dificuldades 

surgem ao nível da gestão de um orçamento, do plane-

amento de atividades, da elaboração de relatórios e ela-

boração de propostas. Esta última, foi mencionada por 

todas as ONG como sendo, sem dúvida, uma das maiores 

preocupações. As dificuldades específicas prendem-se 

com o facto de os financiadores utilizarem critérios e mo-

delos completamente diferentes entre si e muitas utiliza-

rem a língua inglesa como meio de comunicação. 

Para além disso, foram também apontadas, pelas ONG, 

grandes dificuldades a nível administrativo, tendo algu-

mas referido limitações quanto à definição de responsa-

bilidade de cada departamento da organização, sendo 

por vezes difícil a distinção entre as obrigações de um

administrativo e do tesoureiro. Outra grande preocupação

prende-se com a capacidade de liderança, quer ao nível 

do Diretor e Coordenador de Projeto, quer ao nível dos 

técnicos que implementam as atividades junto das comu-

nidades. 

É por isso notória a necessidade de reforço dos dirigentes 

das ONG não só, para uma melhor coordenação interna 

da organização, como para uma maior capacidade de

coordenação dos projetos e equipas e melhor relaciona-

mento com as entidades externas - doadores, autoridades 

locais, entre outros. Por outro lado, verificou-se igualmen-

te a necessidade de reforçar a capacidade de intervenção 

das equipas de campo que em muitos casos são pesso-

as mais jovens, sem formação específica e inexperientes, 

com a tarefa de mobilizar e comunicar com as comuni-

dades para a execução dos diferentes projetos. As necessi-

dades de formação e de capacitação destas organizações 

locais são, por isso, transversais à sua estrutura interna. 
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gráfico 17
Principais áreas de formação apontadas pelas 17 ONG entrevistadas
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13. Recursos materiais da organização 

Para melhor planificar a componente de apoio material, logístico e operacional às ONG beneficiárias no âmbito do proje-

to Mais Cidadania, Mais Desenvolvimento, foi promovida a análise dos recursos materiais segundo as seguintes categorias: 

sede, transporte, Internet, eletricidade, mobiliário e equipamentos. Os resultados obtidos foram os seguintes:

Parte das ONG não tem meios para alugar ou adquirir um espaço para a sede das suas organizações, utilizando normal-

mente uma casa de um familiar ou mesmo parte da própria casa de algum membro da ONG. Somente 6 das ONG têm um 

edifício próprio, enquanto 2 dizem arrendar. 1 organização utiliza um edifício cedido pela Igreja e somente 1 ONG diz não 

ter, neste momento, sede permanente. Todas as ONG com sede têm eletricidade estável que provêm da EDTL sendo que 

nenhuma utiliza fontes de energia alternativa. Em contrapartida, nenhuma ONG tem internet própria sendo que utilizam 

a internet pública ou, por vezes, a da FONGTIL em Díli que disponibiliza o serviço gratuitamente. 

Outro grande desafio para as ONG prende-se com 

a questão da língua. Desde a independência, e com a mul-

tiplicidade de doadores internacionais, as exigências são 

acrescidas pelas dificuldades linguísticas. As ONG sentem 

a necessidade de aprofundar as suas competências, prin-

cipalmente na Língua Portuguesa, por se tratar da língua 

nacional. O seu domínio é fundamental para melhor co-

municar com as entidades governamentais, melhor com-

preender as políticas nacionais e ainda para um maior 

acesso a oportunidades de cooperação com entidades 

nacionais e internacionais lusófonas. Neste domínio, 

acresce ao Português, a necessidade de alguns dos mem-

bros das ONG dominarem a Língua Inglesa, por se tratar 

da língua global de comunicação, sendo esta essencial

ao acesso a informação nacional e internacional bem como

à comunicação com as entidades internacionais e ao

acesso a outras linhas de financiamento, geralmente

de montantes superiores às nacionais.

 gráfico 18 gráfico 19
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Outra importante componente passa pelos meios de 

transporte existentes em cada organização. Parte das 

ONG não tem qualquer meio de transporte, sendo este 

um dos maiores desafios para o seu funcionamento. Nor-

malmente alguns membros utilizam o transporte próprio 

ou alugam transporte para implementação de atividades, 

como por exemplo para a realização de um workshop. 

Somente uma ONG tem 3 viaturas e 4 motorizadas, sendo 

esta, excecionalmente, uma ONG com maiores fundos. 

Uma outra ONG tem também 4 motorizadas, outras duas 

ONG têm 3 motorizadas e uma ONG tem 2, enquanto 

várias (6) têm 1 motorizada. Os veículos foram todos fi-

nanciados por doadores à exceção de uma ONG que com-

prou a sua motorizada com fundos próprios adquiridos 

pelo desconto mensal de uma percentagem dos salários 

dos seus membros. 

Quanto à existência de mobiliário, somente 1 ONG não 

tem qualquer bem, enquanto as restantes têm mobiliário 

básico de escritório, sendo que 15 têm mesas e cadeiras e 

10 têm, adicionalmente, estantes ou armário. 11 organiza-

ções têm quadros de formação. 

 foto 2 foto 3
 Sede da ONG Caunserlink Sede da ONG Fundasaun Moris Foun

 gráfico 20 gráfico 2 1
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14.1 Níveis de relação com as Entidades Estatais

Ao nível das Autoridades Locais as ONG colaboram com 

todos os líderes locais desde o Administrador de Distrito 

aos Chefes de Aldeia, durante todas as fases do Ciclo de 

Projeto. As Autoridades Locais são obrigatoriamente con-

vidadas aquando da abertura ou início de uma atividade 

e são-lhes sempre comunicadas as atividades que vão ser 

implementadas ao nível das comunidades. São também 

importantes colaboradores na identificação e coordena-

ção de meios para a resolução dos problemas locais. 

Quanto às Entidades Governamentais, as ONG traba-

lham quer diretamente com as entidades a nível central, 

quer com os departamentos ao nível distrital consoante,

a área temática dos projetos que estejam em curso.

Nomeadamente, com o Serviço de Água e Saneamento 

(SAS), o Ministério da Agricultura e Pescas (MAP), o Minis-

tério da Economia e Desenvolvimento (MED), o Ministério 

da Saúde (MS), o Ministério do Turismo e Comércio (MTC), 

o Ministério da Segurança Social (MSS), entre outros.

E tal como com as Autoridades Locais, esta colaboração

é frequente em todas as fases do Ciclo de Projeto. 

14. Análise das relações externas

Foi efetuada uma análise da relação das ONG com as entidades externas, com ênfase nas estruturas de coordenação do 

distrito. A maioria das ONG tem uma boa relação com as Autoridades Locais e entidades governamentais, especialmente 

a nível distrital, tal como com as outras organizações da Sociedade Civil. 

Foi ainda feito um levantamento à quantidade de equipa-

mento informático. 11 ONG dizem ter pelo menos 1 ou 2 

computadores. Excecionalmente, uma ONG tem 6 com-

putadores para o seu funcionamento, enquanto outras 

têm 5 ou 6 computadores para uso em formações na área 

da informática. A maioria das ONG tem 1 impressora, en-

quanto somente uma tem a sua própria fotocopiadora. 

Duas organizações não têm qualquer equipamento. 

Redes

INGOs / Agências Internacionais

ONG Locais

ONG Nacionais

Entidades governamentais

Autoridades locais

gráfico 22
Número de ONG com canais de comunicação com as diferentes entidades externas
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14.2 Níveis de relação com outras ONG
e Organizações com estruturas de coordenação

Entre as ONG locais existe troca regular de informação

e colaboração na implementação de atividades. O mesmo 

acontece com as ONG Nacionais, tais como a Fokupers, 

Belun, HAK, HNTL, Fundação Alola, Haburas, KSI, Perma-

til, entre outras, que também providenciam workshops

e formações para as ONG do distrito. 

Ao nível das Agências Internacionais existe regularmente 

uma relação com o financiador e para além disso existem 

também alguns esforços de coordenação de atividades, 

nomeadamente com a CARE, UNIFEM, aecid, Plan, Wa-

terAid, UNMIT, entre outros. Muitas organizações inter-

nacionais contratam pessoal local, enquanto outras se 

relacionam com as ONG locais como parceiras.

Quanto à relação das organizações com estruturas de co-

ordenação, todas as ONG estão de algum modo associa-

das a alguma rede através da qual partilham e coordenam 

as atividades. 

Através das entrevistas efetuadas, apenas 1 ONG diz ser 

membro da Rede HASATIL e outra da Rede Feto, sendo 

que as redes são mencionadas como importantes meios 

de apoio para as organizações, especialmente ao nível de 

mecanismos de gestão e acesso a informação. Por outro 

lado, todas as ONG entrevistadas dizem ser membros da 

Rede de ONGs de Liquiçá desde a sua criação em 2009. 

No entanto não têm nenhum registo (ou comprovativo) 

formal de pertença à Rede sendo que algumas chegam 

mesmo a desconhecer a lista de ONG que a compõem. 

Acresce que 4 das ONG dizem ter membros que fazem 

parte do secretariado da Rede de ONGs de Liquiçá, sendo 

que se mantém as dúvidas quanto à estrutura do secreta-

riado e às pessoas que assumem os diferentes cargos.

Das 17 ONG entrevistadas 16 dizem participar na reu-

nião mensal organizada pelo DLO FONGTIL e Rede de 

ONGs de Liquiçá. Segundo os inquiridos, essas reuniões 

incluem partilha de informação entre as ONG e as redes,

nomeadamente quanto a: oportunidades de acesso

a financiamento; oportunidade para pessoas de Díli ou 

outras entidades distribuirem informação ou implemen-

tarem alguma ação no distrito; partilhas de planos de ati-

vidades de cada ONG para evitar duplicação de esforços 

e procurar soluções para as dificuldades subjacentes à im-

plementação das diferentes atividades; levantamento de 

dificuldades existentes na região e priorização dos proble-

mas; definição de planos de ação para responder às pro-

blemáticas locais; reflexão dos planos de follow-up dos 

problemas identificados e ações implementadas e ainda a 

discussão sobre as políticas nacionais e os projetos imple-

mentados no distrito através do PDD e do PDL.

Numa análise mais detalhada sobre o impacto da Rede 

das ONGs de Liquiçá, fez-se o levantamento das vanta-

gens e dificuldades do funcionamento desta estrutura, 

obtendo o seguinte resultado da opinião das ONG locais:

 

Vantagens
• Espaço de partilha de informação e acesso a novas 
aprendizagens;
• Oportunidade de acesso a informação sobre financia-
dores; 
• Reforço das capacidades de cada ONG e dos seus 
membros; 
• Oportunidade de conhecer outras ONG; 
• Oportunidade de análise conjunta do processo de de-
senvolvimento da região e do país; 
• Reforço das organizações como um todo e criação de 
sentido de responsabilidade de participação e trabalho 
em conjunto; 
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• Possibilidade de acompanhamento das actividades 
implementadas por cada ONG; 
• Maior efetividade no controlo social e maior capaci-
dade de resolução de problemas que afetam as comu-
nidades, mesmo junto das aldeias mais remotas; 
• Reforço da identidade da Sociedade Civil como atores 
de mudança;
• Meio propulsor para dar a conhecer as ONG locais a 
outras entidades nacionais e internacionais.

Dificuldades 
• A falta de apoio financeiro e técnico ao funcionamen-
to do Secretariado da rede; 
• A limitação de equipamentos e a ausência de sede 
para realizar atividades;
• A falta de acesso a informação adequada sobre opor-
tunidades de financiamento e de parcerias para a im-
plementação de programas no distrito; 
• A falta de empenho e participação por parte de al-
guns membros;
• A falta de clareza sobre a estrutura e responsabilidade 
de cada membro do Secretariado;
• A pouca efetividade nas ações e atividades dinami-
zadas. 

14.3 Níveis de participação no processo
de descentralização (PDD, PDL e PDS)

Com o objetivo de aferir o grau de conhecimento e par-

ticipação destas organizações da sociedade civil em ati-

vidades e sessões de informação promovidas pelas dife-

rentes entidades externas, no domínio do processo de 

descentralização e Desenvolvimento sustentável, as ONG 

entrevistadas foram questionadas quanto aos principais 

encontros promovidos no distrito, nos últimos anos. 

Quanto ao encontro realizado pelo MAEOT em conjun-

to com a Administração do Distrito para a disseminação 

de informação sobre os planos de desenvolvimento 53% 

das ONG respondeu ter participado sendo que as 8 que 

responderam não ter ido justificam-no por não terem re-

cebido convite para tal. Foi também organizado, em ju-

lho de 2010, pela FONGTIL em conjunto com a Rede das 

ONGs de Liquiçá, um workshop sobre Boa Governação. 

Esta sessão teve a participação de cerca de 20 represen-

tantes de ONG e OBC locais. 

Quando questionadas se de algum modo participam nal-

guma atividade relacionada com o PDD, PDL e PDS, todas 

as ONG respondem que não estão a implementar qual-

quer projeto de PDD ou PDL pois este é atribuído somen-

te a empresas privadas. Por outro lado, uma das ONG diz 

ter sido responsável por fiscalizar e fazer acompanhamen-

to dos projetos relativos ao PDD, enquanto uma outra 

referiu o facto de ser uma das organizações incumbidas 

de sensibilizar as comunidades antes das empresas imple-

mentarem os seus projetos. 

Na opinião geral das ONG locais, a Sociedade Civil tem 

um importante papel no processo de descentralização, 

nomeadamente ao nível da preparação social junto das 

comunidades, uma vez que o MAEOT não tem meios su-

ficientes para efetuar esclarecimentos ao nível das aldeias 

e as empresas normalmente não fazem qualquer tipo de 

preparação antes de implementar o projeto o que, muitas 

vezes, gera conflitos dentro das comunidades por falta de 

diálogo e coordenação. 

Acreditam também que as ONG têm o dever de parti-

cipar no acompanhamento e avaliação dos projetos em 

curso para, dessa forma, assegurarem o controlo das ati-

vidades bem como o respeito pelos direitos dos trabalha-
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dores e dar conhecimento de alguma irregularidade junto 

das entidades governamentais e das próprias empresas, 

responsáveis pela implementação. Neste sentido, algu-

mas ONG gostariam que a Sociedade Civil fizesse efetiva-

mente parte da comissão fiscalizadora e de avaliação dos 

projetos para melhorar a qualidade e gestão dos projetos 

distribuídos às empresas e para garantir uma maior trans-

parência de todo o processo. 

Por último, foi pedido às ONG para apontarem quais os 

maiores desafios que a sua organização enfrenta atual-

mente. As respostas foram variadas, mas com pontos em 

comuns. 

As maiores dificuldades centram-se na:

• falta de financiamento permanente; 

• falta de acesso a meios de comunicação como a internet, 

rádio e jornais para divulgação ou troca de informação; 

• limitação ao nível de recursos materiais: sede, equipa-

mentos e meios de transporte;

• baixa capacidade técnica de alguns dos recursos huma-

nos das ONG;

• falta de responsabilidade por parte dos membros que re-

cebem formação, os quais, frequentemente, não partilham 

os conhecimentos adquiridos com a restante equipa;

• abandono regular da organização por parte de membros 

que recebem formação e que por isso têm maior facili-

dade em encontrar uma ocupação mais rentável noutra 

entidade;

• fragilidade de compromisso por parte dos membros da 

organização em participar de forma voluntária aquando 

da falta de meios para pagar os salários;

• falta de tempo por parte dos membros para as ativida-

des da ONG face às obrigações do emprego permanente;

• ausência de um mecanismo eficaz para comprovar a 

capacidade da ONG e comparar as suas ações com a de 

outras organizações, junto das entidades governamentais 

e dos financiadores. 

15. Desafios da Sociedade Civil
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Para além das ONG, foi também elaborada uma análi-

se do funcionamento das cooperativas no distrito de 

Liquiçá. Segundo a informação cedida pela Direção Na-

cional das Cooperativas (DNCOP) existem atualmente 

5 cooperativas legalizadas no distrito e 9 grupos que 

estão em processo de registo como tal. Contudo, mui-

tos grupos de produção denominam-se já como coo-

perativas mesmo que não sigam ainda, na totalidade, 

as regras impostas pela lei em vigor. As cooperativas 

funcionam como associações económicas providen-

ciando a oportunidade aos membros de aumentarem 

o seu rendimento. Algumas, as de crédito, funcionam 

também como bancos para muitas comunidades que 

vivem em áreas isoladas e contribuem para o desenvol-

vimento de pequenos negócios. 

Para o registo formal junto da DNCOP, estas precisam 

de receber formação sobre a lei que regula o funcio-

namento das cooperativas (decreto-lei nº16/2004) e 

comprovar a sua correta aplicação na sua estrutura 

interna. 

Conforme referido, segundo a informação recolhida em 

conjunto com a equipa distrital da DNCOP, existem, 

atualmente, no distrito de Liquiçá, 5 cooperativas for-

malmente registadas na Direção Nacional com um total 

de 138 membros. São elas: Cadora Sulimutu, Foliman ba 

malu, Credit Union Gugleur; Hali Ika e Brao Tasi (tabela 4). 

Por outro lado, vários grupos estão já a ser apoiados 

pela DNCOP através de um funcionário destacado 

para o distrito para adquirirem a designação de coo-

perativa (tabela 5), tendo já recebido informação sobre 

o decreto-lei nº16/2004. De referir também 4 grupos 

do subdistrito de Bazartete (tabela 6) que receberam 

já informação em 2010 e estão agora em processo de 

aquisição de novos membros e a redefinir a sua estru-

tura interna para poder gozar deste estatuto junto da 

DNCOP. Dois dos grupos têm já um fundo proveniente 

dos seus membros, enquanto os outros dois não têm 

ainda os 15 membros mínimos necessários para pode-

rem ser uma cooperativa.

 foto 4 foto 5
 Reunião com membros da cooperativa CU de Gulgeur Reunião com membros da cooperativa Hali Ika

B. Cooperativas
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Para além destes, registam-se ainda 2 grupos - Leiotela e 

COCA Dair - que receberam já a promoção da DNCOP 

para submeterem o processo de registo enquanto coope-

rativas, estando a aguardar oportunidades de formação 

(tabela 7). Estes dois grupos têm 20 e 143 membros, res-

petivamente e têm ambas fundos superiores a 1 000 USD, 

sendo que o Grupo COCA Dair tem fundos no valor de 

3 345,55 USD. De referir que, esta cooperativa de crédito, 

mesmo sem ter ainda recebido o apoio da DNCOP está já 

em pleno funcionamento e a distribuir crédito pelos seus 

membros. 

1. O papel da Direção Nacional de Cooperativas e o processo de legalização

No caso dos 5 grupos que já têm o estatuto de cooperati-

vas (tabela 4), existem ainda dificuldades quanto ao fun-

cionamento das mesmas. Para a legalização no Ministério 

da Justiça é necessária a quantia mínima de 1 000 USD, 

sendo que duas destas cooperativas não atingiram ainda 

o mínimo imposto pela lei. Todas elas receberam forma-

ção e apoio pela DNCOP, estando ainda em processo de 

elaboração e aprovação dos seus estatutos pelos seus 

membros. Assim, nenhuma cooperativa está, efetivamen-

te, legalizada pelo Ministério da Justiça, ainda que esteja já 

“legalizada” junto do Governo, através da DNCOP.

A DNCOP forneceu também equipamentos às cooperati-

vas de produção e a outros grupos que estão em forma-

ção, desde material de carpintaria, computadores, barcos 

e materiais de pescas, arcas frigoríficas, tratores manuais, 

entre outros materiais (tabela 8). 

 foto 6 foto 7
 Material para a pesca da cooperativa Hali Ika Arca frigorífica da cooperativa Hali Ika
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Estes materiais representam o apoio do Governo para 

incentivar as cooperativas a desenvolver a sua atividade. 

Os equipamentos são entregues aos membros e, caso não 

exista uma correta utilização destes, a DNCOP reserva-se 

ao direito de reaver os equipamentos para serem cedidos 

a outra cooperativa. Outros tipos de apoios materiais, tais 

como a construção de edifícios, não são apoiados pelo 

Governo, tendo este, sobretudo, o papel de facilitador.

Assim, o papel da DNCOP centra-se na capacitação e 

acompanhamento das cooperativas, na distribuição de 

alguns equipamentos e na facilitação de intercâmbios na-

cionais e internacionais para estudos comparativos. 

No caso particular de Liquiçá, existe um acompanhamen-

to por parte da DNCOP Distrital, quer às cooperativas em 

funcionamento, quer aos grupos que se querem legalizar 

como tal. São para tal, organizados mensalmente encon-

tros para receber e verificar o relatório entregue pela co-

operativa e apoiar a resolução de problemas. No entanto, 

por vezes é difícil haver encontros com esta periodicidade 

por limitação de número de pessoas da DNCOP e por fal-

ta de comparência dos membros das cooperativas.

Para apoiar as cooperativas de crédito, a DNCOP desen-

volveu uma série de materiais, desde cadernos de registo 

das quotas e modelos-tipo de estatutos, relatórios men-

sais, entre outros, para facilitar as cooperativas em organi-

zar a sua informação.

 foto 8 foto 9
 Formulário sobre o depósito e empréstimo Livro de Membro da cooperativa
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Para melhor aferir o nível de funcionamento das coope-

rativas legalizadas do distrito de Liquiçá, foram realizadas 

entrevistas aos membros das referidas 5 cooperativas. 

 

Cooperativas entrevistadas: 

 • Cadora Sulimutu;

• Foliman ba malu;

• Credit Union Gugleur; 

• Hali Ika; 

• Brao Tasi.

 

2.1 Dinâmica da criação das cooperativas
As cooperativas são sempre formadas pela iniciativa de 

um grupo de pessoas da comunidade que tem um inte-

resse em comum. Uma das principais necessidades das 

pessoas é o acesso ao crédito, sobretudo porque muitas 

vivem em aldeias isoladas e sem acesso a bancos ou a mi-

crocrédito. Alguns grupos também se reúnem com o in-

tuito de formarem uma atividade económica, sendo que 

duas destas cooperativas tentaram desenvolver a vertente 

das pescas.

As 5 cooperativas foram formadas entre 2008 e 2011 sen-

do que, 3 das cooperativas pertencem ao subdistrito de 

Maubara e as restantes ao subdistrito de Liquiçá.

2.2 Recursos Humanos
A falta de participação e de compromisso por parte dos 

membros dificulta a identificação do número exato de 

pessoas por cooperativa. Assim, estima-se que existam, 

no total, 139 membros de cooperativas, dos quais 50 são 

mulheres e 89 homens. Por cada cooperativa existe um 

número variável de membros, que varia de 20 a 40 pes-

soas.

Para além da formação básica aos membros sobre a legis-

lação em vigor, a DNCOP tem permitido o acesso a for-

mações adicionais, sendo que dois membros de uma das 

cooperativas de Pescas receberam formação na Indonésia 

sobre processamento de alimentos e alguns também em 

contabilidade. 

gráfico 23
Proporção do número de mulheres e de homens por cada cooperativa entrevistada
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2.3 Tipos de atividades
Das cinco, 3 cooperativas são de crédito, das quais uma não 

começou ainda a dar crédito. As outras 2 são cooperativas de 

pescas, sendo que uma delas tem também alguns membros 

que desenvolvem atividades de agricultura. Contudo, estas 

duas cooperativas têm tido problemas ao longo das suas ati-

vidades, sendo que, neste momento, uma das cooperativas 

não exerce atividade piscatória. Os membros que fazem hor-

ticultura continuam a produzir mas sem haver grande coor-

denação entre os restantes membros. De referir que, na altura 

em que estas cooperativas foram entrevistadas estavam a 

reestruturar-se com o apoio da DNCOP para se transforma-

rem em cooperativas de crédito, por exigência dos membros.

2.4 Rendimentos e gastos
Segundo dados cedidos pela DNCOP, os fundos destas 5 

cooperativas variam entre 500 USD e 1 101 USD (tabela 9).

O depósito principal e o depósito administrativo corres-

pondem normalmente a 10 USD cada, e têm de ser entre-

gues aquando da entrada do membro na cooperativa. O 

depósito principal constitui o fundo da cooperativa e o 

depósito administrativo, tal como o nome indica, é usado 

nas despesas administrativas. 

Os membros pagam ainda, mensalmente, uma quota que 

pode variar entre os 2 USD e os 5 USD, conforme as regras 

internas da cooperativa. Acresce que, nas cooperativas 

de produção, os membros têm de entregar uma percen-

tagem dos seus rendimentos, dependendo também das 

regras estipuladas. De referir que, no caso da cooperativa 

Hali Ika, 50% dos rendimentos têm de ser entregues ao 

fundo comum da cooperativa e 20% para reservas para a 

manutenção dos equipamentos.

De uma forma geral, observa-se que as cooperativas de cré-

dito funcionam melhor que as de produção. Um das razões 

centra-se no facto de as primeiras serem um sistema ao qual 

as comunidades estão já mais familiarizadas e do qual po-

dem obter benefícios em pouco tempo.

Um dos principais problemas das cooperativas advém da 

necessidade de ter um mínimo de 1.000 USD para serem 

reconhecidas como cooperativas ativas. Durante as entre-

vistas, nem a comunidade nem o Governo referem que este 

montante é inapropriado, havendo uma aceitação geral por 

parte da lei imposta. 

No entanto, as cooperativas têm fundos pequenos, na sua 

maioria, por falta de confiança entre os membros em de-

positar o seu dinheiro mensalmente. Um dos membros de 

uma cooperativa de crédito, afirmou, durante uma entre-

vista, que os membros têm dificuldade em encontrar-se 

com a pessoa responsável para receber o dinheiro mensal e 

que se não entregarem o dinheiro logo após receber o salá-

rio vão gastar o dinheiro para outras necessidades. Mesmo 

marcando datas específicas para encontros, existem sempre 

membros que não aparecem por variadas razões desde pro-

blemas pessoais, a transporte, etc., o que faz com que os ou-

tros membros também não queiram pagar as suas quotas 

até todos os outros pagarem os meses em atraso. Assim, em 

pouco tempo, o sistema deixa de funcionar. 

3. Principais desafios das cooperativas
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Outra questão centra-se nos fins para os quais os mem-

bros podem requisitar um crédito. Segundo o Sr. Salvador, 

representante da DNCOP Distrital, numa reunião com a 

cooperativa de crédito Credit Union de Gugleur: “A DN-

COP recomenda que não podem pedir dinheiro para usar 

em cerimónias tradicionais. Isto não vem escrito na lei, 

mas a DNCOP não aceita que as cooperativas façam esse 

tipo de crédito. “O dinheiro deve ser usado para pagar a 

escola dos vossos filhos, para fazer obras em casa, ou ou-

tras coisas desse género.” Apesar das constantes recomen-

dações, existe ainda falta de clareza quanto a este assunto. 

A frágil capacidade de gestão administrativa, accounta-

bility e de liderança por parte dos membros das coope-

rativas é outro dos problemas apontados pela DNCOP, 

sendo recorrente a falta de compreensão pelos membros 

dos princípios e valores das cooperativas, a falta de parti-

cipação nas reuniões e a fraca confiança interna. De referir 

que a informação sobre os rendimentos obtidos pelo uso 

dos equipamentos da cooperativa não é partilhada entre 

os membros e não que a percentagem correspondente es-

tipulada não é depositada, o que significa que a utilização 

dos equipamentos também não segue as regras estabele-

cidas previamente. 

As cooperativas de crédito referem também que a au-

sência de um escritório e de recursos materiais básicos 

de escritório, como computadores, dificulta a gestão ad-

ministrativa e a contabilidade. Referem também, neste 

domínio, que o acompanhamento da DNCOP não tem 

sido suficiente às necessidades de reforço das suas coo-

perativas. 

A título de exemplo, destaca-se um problema identifica-

do nas duas cooperativas de Pesca do distrito e no âmbito 

das quais os barcos cedidos pela DNCOP não estão a ser 

utilizados. A justificação dos membros reside no facto dos 

barcos não serem adequados ao tipo de pescas que eles 

exercem, na dificuldade em coordenar a utilização dos 

barcos e na falta de membros pescadores. Para resolver 

este problema, a DNCOP decidiu confiscar os barcos às 

cooperativas, sendo que no caso de uma delas foi-lhes fa-

cilitado um trator manual para exercerem a sua atividade 

na agricultura. 

 

 

No Nome da Cooperativa  Subdistrito Data de formação Atividades Nº membros Fundos Presidente Obs.

1 Cadora Sulimutu Liquiçá  Credit Union 24 1 358,00 USD Aurelia dos Santos Ativa

2 Foliman ba malu Maubara  Credit Union 40  1 019,25 USD Augusto G. Gonsalves Ativa

 Labutelo

3 CU Suco Gugleur Maubara 22/12/2010 Credit Union 20  500,00 USD Guido Ramos Ribeiro Ativa

4 Hali Ika Liquiçá 22/11/2008 Produção 30  1 020,00 USD José Rodrigues Pereira Pouco

    de Pescas    ativa

5 Brao Tasi  Maubara 14/06/2009 Produção 25  805,00 USD Augusto P. Lopes Pouco

    de Pescas    ativa

     TOTAL 139  4 702,25 USD

tabela 4
Cooperativas estabelecidas pelo decreto-lei Nº16/2004 no distrito de Liquiçá
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tabela 5
Grupos que submeteram propostas para receberem a promoção da DNCOP

tabela 6
Lista de grupos do subdistrito de Bazartete que já receberam formação

pela DNCOP mas que ainda não elegeram a sua estrutura 

tabela 7
Lista de grupos que receberam a promoção da DNCOP mas que ainda não receberam formação

No. Nome do grupo Subdistrito Obs.

1 Administração do subdistrito de Bazartete Bazartete A DNCOP Distrital já distribui informação sobre como estabelecer 

   uma cooperativa segundo os critérios do decreto-lei nº 16/2004

2 Grupos mulheres “Moris Foun” Liquiçá A DNCOP Distrital já distribui informação sobre como estabelecer 

   uma cooperativa segundo os critérios do decreto-lei nº 16/2004

3 Grupos carpintaria Camalelara Loes Maubara A DNCOP Distrital já distribui informação sobre como estabelecer 

   uma cooperativa segundo os critérios do decreto-lei nº 16/2004

No. Nome do grupo Data da formação Nº de membros Fundos Obs.

1 Grupo Pescas Estrela 27/12/2010 17 532 USD Fundos dos membros

2 Grupo Budu Tasi 27/12/2010 14 -------- Não tem fundos

3 Grupo Haburas 28/12/2010 8  1 000 USD Apoio da Fundasaun Halibur

4 Grupo carpintaria 29/12/2010 7 --------- Não tem fundo

No. Nome do grupo Subdistrito Data da promoção Nº de membros Fundos Obs.

1 Grupo Leiotela Liquiçá 13/11/2009 20 1 500,00 USD Estão à espera da formação 

      por parte da DNCOP

2 Grupo COCA Dair Maubara 15/02/2011 143  3 345,55 USD Tem uma estrutura definida 

      e já distribuíram dinheiro 

      pelos seus membros
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tabela 8
Equipamentos fornecidos às cooperativas pelo MED/DNCOOP 

 

tabela 9
Estimativa dos rendimentos e gastos das cooperativas em funcionamento no distrito de Liquiçá, a 31 Março de 2011 (valores em USD). 

 

No Nome da Cooperativa Equipamentos Data Quantidade Qualidade Usa/ainda não Obs.
   de entrega

1 CU Casuli Carpintaria 2010 1 kit  Bom estado Ainda não está A preparar   

    de carpintaria a ser utilizado  o local para 

       ser sede

       da carpintaria

2 CU Foliman ba malu Computador,  2010 1 computador Bom estado, A ser utilizado, Foram vendidas 

  Gado  50 vacas 41 vivos, Utilizadas para 13 vacas

     9 morreram  produção de Biogás (4 770 USD)

      para 3 famílias 

3 Hali Ika Pescas 2008 3 barcos 1 barco com Não estão Os barcos não

    e material problemas a ser utilizados são adequados

    de pescas no motor  ao tipo de pesca

4 Brao Tasi Pescas 2009 3 barcos Em bom Não estão Os barcos não

    e material estado a ser utilizados são adequados

    de pescas   ao tipo de pesca

No Nome Nº total Fundos Rendimento/ Gastos Total
 da cooperativa de membros   saldo
     físico

  F M *SP **SW ***UP ****SS Saldo Rendimento Nº membros Gastos 

1 CU Casuli 17 7 834 600 240 --- 1.101 240 800 123 178.00

2 CU Foliman ba malu 12 28 720 80 200 --- 1.019.25 219 650 20 349.25

3 CU Suco Gugleur 7 13 200 100 200 --- 500 200 --- --- 500.00

4 Hali ika 2 28 220 580 220 --- 1.020 180 330 20 1.000.00

5 Brao tasi 12 13 240 336 220 9.60 797.1 321.5 630 110 167.10

 TOTAL 50 89 1.764 1.696 1.080 9,60 4.437,35 1.160,5 2.410 273 2.194.35

*SP - Deposito Principal; 

**SW - Depósito Obrigatório - quotas dos membros; 

***UP - Depósito para custos administrativos;

****SS – Depósito voluntário.
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O crescente número de organizações a que se assistiu 

nos últimos anos denota a forte vontade e empenho da 

sociedade civil em assumir uma participação mais ativa 

e cada vez mais consciente em prol do desenvolvimento 

sustentável do seu país. Cada vez mais, as ONG nacionais 

e locais bem como outros grupos comunitários, se assu-

mem como importantes parceiros das Autoridades Locais 

e entidades governamentais na definição de estratégias

e implementação de planos de desenvolvimento locais, 

regionais e nacionais.  

Contudo, as persistentes fragilidades técnicas, materiais

e organizacionais das ONG locais timorenses têm condi-

cionado um envolvimento mais ativo e participativo na 

promoção do bem-estar das populações mais vulneráveis. 

Entre os vários desafios que as Organizações da Sociedade

Civil enfrentam, salienta-se a dificuldade em ter acesso

a um financiamento mais estável e a longo-prazo. Pro-

jetos a curto prazo, pouco eficazes e com muito pouca 

sustentabilidade são por isso recorrentes.  Por outro lado, 

também ao nível das competências técnicas as limitações 

são notórias, assumindo, a grande maioria das ONG en-

trevistadas no âmbito do presente estudo, grandes difi-

culdades na elaboração de proposta e gestão financeira 

de projetos. 

É por isso necessário que as Organizações da Sociedade 

Civil reforcem a sua estrutura interna, assumam, cada vez 

mais, maior independência dos doadores nacionais e in-

ternacionais e definam claramente a sua própria missão 

e visão baseadas no profundo conhecimento que detêm 

da realidade local e na sincera ambição de representar

e defender as comunidades locais. Urge contrariar a pers-

petiva das ONG como meras executoras de projetos. Estas 

devem participar ativamente na reflexão, com o Governo, 

das várias políticas e estratégias nacionais e promover

a discussão participada de quais os seus impactos e mais-

-valias no desenvolvimento das comunidades. Na conse-

cução dos seus objetivos destaca-se por isso, igualmente, 

a importância da definição de um plano estratégico plu-

rianual que enquadre e guie a organização na implemen-

tação das suas atividades e que a estimule a ir mais além 

e ser mais exigente quanto às oportunidades imediatas 

de financiamento ou parceria. Na realidade, muitas ONG 

adequam os seus programas às oportunidades de finan-

ciamento que vão existindo, sem garantir uma coerência 

e coordenação com as necessidades identificadas nas co-

munidades onde atuam, contribuindo para a pouca eficá-

cia das intervenções. 

A reestruturação e consolidação internas são por isso 

prementes. Urge às organizações fortificar as suas compe-

tências organizacionais e operacionais, de comunicação

e accountability / responsabilidade e transparência. É exi-

gido às organizações que partilhem resultados e analisem, 

de forma, objetiva e pública, a relação custo/eficácia das 

suas ações - não só junto dos financiadores mas, sobretu-

do, junto das comunidades beneficiárias. 

IV. Conclusões / Recomendações
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Paralelamente, são notórias as várias iniciativas de forma-

ção em áreas tão distintas, como a liderança, gestão finan-

ceira, elaboração de propostas e relatórios, entre tantas 

outras. Não obstante, o resultado destas formações na 

atividade diária das ONG fica ainda aquém do esperado. 

As razões para tal são variadas, desde o fraco empenho 

dos membros em partilhar os conhecimentos adquiridos 

com equipa à fraca adequação dos conteúdos à realidade 

das organizações. 

Torna-se por isso evidente que, não obstante as diversas 

iniciativas de capacitação / formação, esta é ainda uma 

necessidade premente das OSC timorenses e do distrito 

de Liquiçá, em particular.  

Para superar estes desafios é necessário que as forma-

ções sejam maioritariamente de carácter prático, com

o recurso a casos reais. Este apoio precisa de ser feito, 

não somente através de formações teóricas, como atra-

vés de um processo de acompanhamento on the job que 

permita à organização a aquisição efetiva de competên-

cias. Igualmente importante é o empenho - de parceiros

e financiadores - em desenvolver ações a longo prazo com 

estas ONG e ter uma atitude de flexibilidade, proximida-

de e inovação de estratégias. 

Outra conclusão importante deste estudo revela a neces-

sidade de criar estruturas de acesso e troca de informa-

ção. A não existência de locais a nível distrital para a divul-

gação de informação e o difícil acesso aos media, isola as 

OSC dos distritos e condiciona o acesso a oportunidades 

de financiamento e formação. 

A relação entre as agências internacionais e as ONG Na-

cionais destaca-se igualmente como uma das questões

a considerar. Apesar de haver alguns esforços de coor-

denação, muitas das ONG locais têm dificuldade em ser 

parceiras das organizações internacionais, sobretudo pela 

fragilidade das suas estruturas de coordenação pelo que, 

muitas vezes, as organizações internacionais têm dificul-

dade em identificar parceiros locais, e estes, por sua vez, 

não têm conhecimento das organizações internacionais 

que implementam projetos nas mesmas zonas de atuação.

Como resultado desta problemática, os projetos imple-

mentados por várias agências internacionais têm pouca 

sustentabilidade e reduzem a possibilidade de fortalecer 

a sociedade civil local. As próprias Autoridades Locais

realçam este problema, manifestando o interesse em ape-

lar às organizações internacionais para a obrigatorieda-

de de trabalharem em real parceria com as Autoridades 

Locais e as OSC na implementação dos seus programas, 

para evitar problemas comunitários frequentes tais como 

a inadequação das ações realizadas. 

As políticas de descentralização apelam a uma acrescida 

responsabilização da sociedade Civil a nível local. É por 

isso necessário que haja um grande esforço de sensibili-

zação da comunidade, das empresas locais e de outros 

atores envolvidos no processo, para a implementação dos 

projetos financiados pelo Governo. Para o sucesso deste 

processo é vital o reforço das ONG nas suas competências 

de liderança, comunicação e de planeamento participati-

vo com a comunidade.
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Quanto às cooperativas, recomenda-se proporcionar mais 

oportunidades de formação, especificamente na área da 

contabilidade e gestão financeira. Para além disso regista-se 

igualmente a necessidade de um maior acompanhamento 

pessoal, adequado às cooperativas e grupos em formação, 

bem como o uso de linguagem simplificada para a descodi-

ficação das leis e normas do Governo. A DNCOP recomen-

da também mais apoio e formação para o Coordenador do 

Distrito e sublinha a importância de estudos comparativos 

para uma análise mais adequada de problemáticas simila-

res às existentes no distrito de Liquiçá. 

Com base no presente Estudo sobre o perfil das Organiza-

ções da Sociedade Civil do distrito de Liquiçá e a sua relação 

com as Autoridades Locais, o projeto Mais Cidadania, Mais 

Desenvolvimento desenvolverá, junto das Organizações da 

Sociedade Civil do distrito um eixo de capacitação e for-

mação que colmate as fragilidades apontadas e potencie as 

oportunidades e forças de cada organização posicionando-

-as como atores focais junto das Autoridades Locais no de-

senvolvimento sustentável das comunidades do distrito de 

Liquiçá e, consequentemente, do país. 

Informação complementar disponível no CD em anexo

• Matriz do inquérito realizado às ONG

• Matriz do inquérito realizado às OBC e Cooperativas

• Decreto-lei nº5/2005

• Decreto-Lei nº16/2004

• Decreto-lei nº 18/2011 de 6 de Maio

• Programa de formação 

• Estudo sobre o perfil das Organizações da Sociedade Civil do distrito de Liquiçá e a sua relação com as Autoridades Locais 

• Guia das ONG de Liquiçá



GUIA DAS ONG DE LIQUIÇÁ





NOME Associação Vitimas da Libertação de Timor-Leste

Tipo de Organização ONG

Data de registo 2009

Morada ------

Número de Telefone 7232668

Endereço de E-mail   -----

 

Estatutos da organização aprovados  Não

Nome do Diretor  Eliza dos Santos

Recursos Humanos da organização  9 (6 homens e 3 mulheres)

Missão / Objetivos da Organização Apoiar as vítimas da independência que não foram ainda 

 reconhecidas pelo governo; Promover a justiça social. 

Sectores de intervenção Direitos Humanos; Justiça social

Áreas geográficas Liquiçá

Grupos-alvo Vítimas de violência; Comunidades locais

Filiação em Redes ou Federações  Rede ONG Liquiçá

Principais parceiros Gabinete do Primeiro-Ministro de Timor Leste,

/ financiadores (nos últimos 5 anos) Fundo de apoio à Sociedade Civil; UNMIT

 (United Nations Integrated Mission In Timor-Leste).

GUIA DAS ONG DE LIQUIÇÁ       A

NOTAS:



NOME Bidon Salva Ai-han

Tipo de Organização ONG

Data de registo 2008

Morada Maumeta - Liquiçá

Número de Telefone 7274454

Endereço de E-mail  -----

 

Estatutos da organização aprovados  Sim

Nome do Diretor  Visente de Jesus Brito

Recursos Humanos da organização 3 (2 homens e 1 mulher)

Missão / Objetivos da Organização Apoiar aos agricultores; Promover a Segurança Alimentar; 

 Promover a redução da pobreza e da fome no país.

Sectores de intervenção Segurança Alimentar

Áreas geográficas Liquiçá

Grupos-alvo Agricultores; Comunidades locais

Filiação em Redes ou Federações  Rede das ONG Liquiçá

Principais parceiros Grupo de agricultores da Austrália; Trócaire

/ financiadores (nos últimos 5 anos) 

    B       GUIA DAS ONG DE LIQUIÇÁ

NOTAS:



NOME Caunserlink

Tipo de Organização ONG

Data de registo 2010

Morada Dato, RSS - Liquiça

Número de Telefone 7416067

Endereço de E-mail   -----

 

Estatutos da organização aprovados  Sim

Nome do Diretor  Manuel Abreu da Silva Costa

Recursos Humanos da organização  7 (5 homens e 2 mulheres)

Missão / Objetivos da Organização Promover o desenvolvimento e a melhoria das condições 

 de vida das comunidades locais e facilitar o acesso

 das mesmas a informação chave dos programas

 de desenvolvimento nacional; Promover a Educação Cívica 

 e o fim da discriminação social.

Sectores de intervenção Educação Não-Formal e Sistema de abastecimento

 de Água Potável

Áreas geográficas Distrito de Liquiçá

Grupos-alvo Jovens e comunidades locais

Filiação em Redes ou Federações  FONGTIL; Rede das ONG de Liquiçá

Principais parceiros SAS; RWSP

/ financiadores (nos últimos 5 anos) 

GUIA DAS ONG DE LIQUIÇÁ       C

NOTAS:



NOME CEF

Tipo de Organização ONG

Data de registo 2009

Morada Loidahane-Liquiçá

Número de Telefone 7310030

Endereço de E-mail   -----

 

Estatutos da organização aprovados  Sim

Nome do Diretor  Hermínia da Costa Sarmento

Recursos Humanos da organização 5 (2 homens e 3 mulheres)

Missão / Objetivos da Organização Reforçar a autossuficiência das mulheres e das comunidades

 locais, em geral; Promover a igualdade, independência

 e participação ativa das comunidades nos processos

 de desenvolvimento; Apoiar o aumento do nível

 de conhecimento, sobretudo das mulheres e jovens,

 da agricultura e economia.

Sectores de intervenção Direitos Humanos; Liderança transformativa;

 Violência doméstica e de género. 

Áreas geográficas Liquiçá

Grupos-alvo Líderes locais; Jovens; Mulheres

Filiação em Redes ou Federações  Rede das ONG Liquiçá

Principais parceiros Fundação Alola; Fokupers; UNMIT (United Nations

/ financiadores (nos últimos 5 anos) Integrated Mission in Timor-Leste)

    C       GUIA DAS ONG DE LIQUIÇÁ

NOTAS:



NOME FESDAROS

Tipo de Organização Fundação

Data de registo 2003

Morada Rua 5 de Abril, Sta. Cruz, Leopa - Liquiçá

Número de Telefone 7233299

Endereço de E-mail    -----

 

Estatutos da organização aprovados  Sim

Nome do Diretor  Jesuína de Oliveira

Recursos Humanos da organização  7 (3 homens e 4 mulheres)

Missão / Objetivos da Organização Defender o respeito pelos direitos das mulheres

 de acordo com a Declaração das Nações Unidas; 

 Apoiar a participação das mulheres e dos jovens

 nos processos de Desenvolvimento   

Sectores de intervenção Educação, Saúde, Bolsas de Estudo, Educação Cívica 

Áreas geográficas Distrito de Liquiçá, Bobonaro e Ermera

Grupos-alvo Jovens e comunidades locais 

Filiação em Redes ou Federações  FONGTIL; Rede das ONG de Liquiçá

Principais parceiros Unicef; TODA-Holanda; CARE;

/ financiadores (nos últimos 5 anos) Asosiasaun sem fronteiras 

GUIA DAS ONG DE LIQUIÇÁ       F

NOTAS:



NOME FMF

Tipo de Organização Fundação

Data de registo 2003

Morada Dato - Liquiçá

Número de Telefone 7326317

Endereço de E-mail    -----

 

Estatutos da organização aprovados  Sim

Nome do Diretor  Graciana da Silva

Recursos Humanos da organização  5 (2 homens e 3 mulheres)

Missão / Objetivos da Organização Defender os Direitos Humanos e lutar contra

 a discriminação das mulheres; Capacitar e reforçar

 a comunidade, principalmente as mulheres,

 para uma participação ativa nos processos

 de desenvolvimento nacionais e internacionais. 

Sectores de intervenção Direitos humanos; Educação cívica; Violência de Género; 

 Liderança comunitária

Áreas geográficas Liquiçá

Grupos-alvo Jovens, Líderes comunitários e comunidades locais 

Filiação em Redes ou Federações  FONGTIL; Rede das ONG de Liquiçá; Rede Feto

Principais parceiros

/ financiadores (nos últimos 5 anos) Cooperação Holandesa; Cooperação Finlandesa; 

 WNPA; UNMIT (United Nations Integrated Mission

 in Timor-Leste); AusAid; Unifem; Hivos

 

    F       GUIA DAS ONG DE LIQUIÇÁ

NOTAS:



NOME FOLSETIL

Tipo de Organização ONG

Data de registo 2003

Morada Rua de Salazar Caicasa - Liquiçá

Número de Telefone 7296886

Endereço de E-mail    -----

 

Estatutos da organização aprovados  Sim

Nome do Diretor  Maria Odete Fátima 

Recursos Humanos da organização 8 (4 homens e 4 mulheres)

Missão / Objetivos da Organização Apoiar o desenvolvimento das comunidades locais 

 através da redução da pobreza e capacitação

 das populações.

Sectores de intervenção Água potável e saneamento básico

Áreas geográficas Liquiçá

Grupos-alvo Comunidades locais

Filiação em Redes ou Federações  FONGTIL; Rede das ONG de Liquiçá

Principais parceiros

/ financiadores (nos últimos 5 anos) Unicef

GUIA DAS ONG DE LIQUIÇÁ       F

NOTAS:



NOME FuNDAçãO HADER

Tipo de Organização ONG

Data de registo 2007

Morada Maviquina-Maubara

Número de Telefone 7346021

Endereço de E-mail    -----

 

Estatutos da organização aprovados  Sim

Nome do Diretor  Augusto dos Santos Soares

Recursos Humanos da organização  7 (6 homens e 11 mulheres)

Missão / Objetivos da Organização Apoiar o desenvolvimento das comunidades rurais;  

 Capacitar as comunidades para sua autossubsistência. 

Sectores de intervenção Advocacia; Agricultura

Áreas geográficas Liquiçá

Grupos-alvo Comunidades locais

Filiação em Redes ou Federações  FONGTIL;  Rede das ONG de Liquiçá

Principais parceiros

/ financiadores (nos últimos 5 anos) OXFAM

 

    F       GUIA DAS ONG DE LIQUIÇÁ

NOTAS:



NOME GORETTy

Tipo de Organização ONG

Data de registo 1991

Morada Mutiara, Dato - Liquiçá

Número de Telefone  7941102

Endereço de E-mail   -----

 

Estatutos da organização aprovados  Sim

Nome do Diretor  José Pereira

Recursos Humanos da organização 3 (2 homens e 1 mulher)

Missão / Objetivos da Organização Promover o serviço social a crianças e famílias vulneráveis 

Sectores de intervenção Educação; Saúde; Segurança alimentar

Áreas geográficas Liquiçá

Grupos-alvo Crianças e comunidades locais

Filiação em Redes ou Federações  FONGTIL;  Rede das ONG de Liquiçá

Principais parceiros

/ financiadores (nos últimos 5 anos) ChildFund

GUIA DAS ONG DE LIQUIÇÁ       G

NOTAS:



NOME HJTL

Tipo de Organização ONG

Data de registo 2005

Morada Maviquinha - Maubara

Número de Telefone 7332202

Endereço de E-mail    -----

 

Estatutos da organização aprovados  Sim

Nome do Diretor  José Boavida Simões

Recursos Humanos da organização 5 (3 homens e 2 mulheres)

Missão / Objetivos da Organização Promover o reforço de capacidades dos jovens

 das comunidades rurais para o reforço da sua participação 

 no processo de desenvolvimento nacional.

Sectores de intervenção Advocacia; Formação em informática

Áreas geográficas Liquiçá

Grupos-alvo Jovens e Comunidades locais 

Filiação em Redes ou Federações  FONGTIL; Rede das ONG de Liquiçá

Principais parceiros

/ financiadores (nos últimos 5 anos) Rotary club; OXFAM; CVS 

    H       GUIA DAS ONG DE LIQUIÇÁ

NOTAS:



NOME LODA

Tipo de Organização ONG

Data de registo 2003

Morada Maumeta - Liquiçá 

Número de Telefone 7723447

Endereço de E-mail    -----

 

Estatutos da organização aprovados  Sim

Nome do Diretor  António G. da C. P. Jerónimo

Recursos Humanos da organização 7 (5 homens e 2 mulheres)

Missão / Objetivos da Organização Dar apoio às comunidades locais na luta contra a pobreza;  

 Capacitar as comunidades locais para a sua autossubsistência.

Sectores de intervenção Agricultura; Saúde; Sistemas de abastecimento

 de Água potável e saneamento básico;

 Desastres Naturais

Áreas geográficas Distrito Liquiçá

Grupos-alvo Agricultores; Juventude; Viúvas e Comunidades locais

Filiação em Redes ou Federações  FONGTIL; Rede das ONG de Liquiçá

Principais parceiros

/ financiadores (nos últimos 5 anos) OXFAM; Unicef; WaterAid

GUIA DAS ONG DE LIQUIÇÁ       L

NOTAS:



NOME MALAEDOI

Tipo de Organização ONG

Data de registo 2005

Morada Dato, RSS - Liquiçá

Número de Telefone 7258241

Endereço de E-mail    -----

 

Estatutos da organização aprovados  Sim

Nome do Diretor  Marcos da Silva Ramos

Recursos Humanos da organização 12 (9 homens e 3 mulheres)

Missão / Objetivos da Organização Apoiar as comunidades das áreas rurais; Encorajar

 a comunidade e jovens na prevenção de conflito

 e na manutenção da paz através de atividades

 de desenvolvimento económico e social.   

Sectores de intervenção Desporto; Sistemas de abastecimento de Água potável 

 e saneamento básico; Saúde e Agricultura 

Áreas geográficas Liquiçá 

Grupos-alvo Jovens e Comunidades locais

Filiação em Redes ou Federações  FONGTIL; Rede das ONG de Liquiçá

Principais parceiros

/ financiadores (nos últimos 5 anos) USAid; RWSP; Gabinete do Primeiro-Ministro de Timor

 Leste, Fundo de apoio à Sociedade Civil; WaterAid

 

    M       GUIA DAS ONG DE LIQUIÇÁ

NOTAS:



NOME NETIL

Tipo de Organização ONG

Data de registo 2007

Morada Mota-ulun - Bazartete

Número de Telefone 7347012

Endereço de E-mail    -----

 

Estatutos da organização aprovados  Sim

Nome do Diretor  Paulino Francisco

Recursos Humanos da organização 8 (6 homens e 2 mulheres)

Missão / Objetivos da Organização Apoiar o desenvolvimento das comunidades locais 

 através da qualificação e aumento da produção local.

Sectores de intervenção Agricultura e Pecuária; Sistemas de Água Potável

 e saneamento básico

Áreas geográficas Liquiçá

Grupos-alvo Membros da organização e comunidades locais

Filiação em Redes ou Federações  FONGTIL;  Rede das ONG de Liquiçá

Principais parceiros

/ financiadores (nos últimos 5 anos) Rotary club; Aecid; DNSAS; RWSP

GUIA DAS ONG DE LIQUIÇÁ       N

NOTAS:



NOME RAI MARAN

Tipo de Organização ONG

Data de registo 1999

Morada Maubara

Número de Telefone 7358352/7313372

Endereço de E-mail    -----

 

Estatutos da organização aprovados  Sim

Nome do Diretor  Augusto Godinho

Recursos Humanos da organização 21 (16 homens e 5 mulheres)

Missão / Objetivos da Organização Aumentar a qualidade e a quantidade da produção agrícola

 local; Reforçar a consciência da comunidade para a importância

 da proteção sustentável ambiental; Diminuir a pobreza e mitigar 

 os desastres naturais; Acompanhar os agricultores na melhoria  

 dos sistemas agrícolas locais.

Sectores de intervenção Agricultura; Biogás; Nutrição

Áreas geográficas Liquiçá; Bobonaro; Suai; Baucau; Ermera

Grupos-alvo Agricultores; Comunidades locais

Filiação em Redes ou Federações  FONGTIL; Rede das ONG de Liquiçá ; HASATIL

Principais parceiros

/ financiadores (nos últimos 5 anos) CIDA-Canada; USAid; AusAid; Secretário de Estado 

 da Política Energética; UN-WFP; Gabinete

 do Primeiro-Ministro de Timor Leste,

 Fundo de apoio à Sociedade Civil; Aecid 

 

    R       GUIA DAS ONG DE LIQUIÇÁ

NOTAS:



NOME SAVI

Tipo de Organização ONG

Data de registo 2010

Morada Dato - Liquiçá

Número de Telefone 7429391

Endereço de E-mail    -----

 

Estatutos da organização aprovados  Sim

Nome do Diretor  José Rui de Oliveira 

Recursos Humanos da organização 7 (4 homens e 3 mulheres)

Missão / Objetivos da Organização Promover uma maior qualidade nos processos

 de Desenvolvimento e melhores condições de vida 

 sobretudo para as mulheres e deficientes;  Reduzir o risco

 e mitigar o impacto de Desastre Naturais; Aumentar

 a qualidade e a quantidade da produção local.

Sectores de intervenção Agricultura, Sistemas de abastecimento de Água Potável

 e saneamento básico e Mitigação de Desastres naturais

Áreas geográficas Liquiçá

Grupos-alvo Comunidades locais

Filiação em Redes ou Federações  Rede das ONG de Liquiçá

Principais parceiros

/ financiadores (nos últimos 5 anos) Não tem

GUIA DAS ONG DE LIQUIÇÁ       S

NOTAS:



NOME SuB-COMISSãO JuSTIçA E PAz - Paróquia Liquiçá

Tipo de Organização Organização da Igreja 

Data de registo 2003

Morada Rua Cofianan, Leopa - Liquiçá

Número de Telefone 7785300

Endereço de E-mail    -----

 

Estatutos da organização aprovados  Sim

Nome do Diretor  Maria Natália da Costa  

Recursos Humanos da organização 12 (9 homens e 3 mulheres)

Missão / Objetivos da Organização Reforçar e aumentar as capacidades institucionais das organizações

 da sociedade civil; Defender as aspirações das comunidades locais

 juntos do Governo; Defender justiça e apoios complementares 

 às vítimas do massacre de 1999; Recolher dados oficiais de casos 

 de violência doméstica, violência pública e dados genéricos

 da população.

Sectores de intervenção Advocacia; Saúde; Peace-building; Direitos humanos; Saneamento; 

 Água potável e saneamento básico

Áreas geográficas Liquiçá

Grupos-alvo Líderes comunitários; Jovens; ONG; Comunidades locais 

Filiação em Redes ou Federações  Rede das ONG de Liquiçá

Principais parceiros

/ financiadores (nos últimos 5 anos) CRS; Caritas Austrália; UNDP; Gabinete do Primeiro-Ministro de Timor 

 Leste, Fundo de apoio à Sociedade Civil; WaterAid; DNSAS; RWSP.

 

    S       GUIA DAS ONG DE LIQUIÇÁ

NOTAS:



NOME TAHA

Tipo de Organização ONG

Data de registo 2006

Morada Dato - Liquiçá

Número de Telefone 7238711 /  7246403

Endereço de E-mail    -----

 

Estatutos da organização aprovados  Sim

Nome do Diretor  Tereja Nunes Martins dos Santos  

Recursos Humanos da organização  6 (3 homens e 3 mulheres)

Missão / Objetivos da Organização  -------

Sectores de intervenção  Agricultura

Áreas geográficas Liquiçá

Grupos-alvo Comunidades locais

Filiação em Redes ou Federações  FONGTIL; Rede das ONG de Liquiçá

Principais parceiros

/ financiadores (nos últimos 5 anos) USAid; CARE

GUIA DAS ONG DE LIQUIÇÁ       T

NOTAS:



              GUIA DAS ONG DE LIQUIÇÁ
CONTACTOS ÚTEIS: 

• DLO DA FONGTIL NO DISTRITO DE LIQUIÇÁ
District Liaison Officer - Maria Fernanda Mendes 
Tel: 77323475

• REDE DAS ONG DE LIQUIÇÁ 
Coordenador - António Jerónimo 
Tel: 77723447

• ESPAÇO CIDADANIA + 
Centro de Recursos para a Sociedade Civil
Eldino Lobato
Tel.: 77180357 / 3630055
Dato, Liquiçá
E-mail: cidadaniamais.liquica@gmail.com
https://www.facebook.com/cidadania.mais
http://www.cidadaniamais.org

• FUNDAÇÃO ETADEP
Victor Manuel de Carvalho 
Rua Governador Serpa Rosa T 20
Farol – Díli – Timor-Leste
Tel.: 3322762
E-mail: etadep2000@yahoo.com

• IMVF – TIMOR- LESTE
Leonor Mello / Teresa Cunha 
Balide, Díli
Timor-Leste 
T el.: 3310098 / 77631495
E-mail: leonorqm@imvf.org / tcunha@imvf.org 
www.imvf.org

Indicativo

de Timor Leste

para chamadas

internacionais:

+670


