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Dezenvolvimentu no impresaun publikasaun ida ne’e halo ho posivel tamba 
hetan apoiu jenerozu husi povu Amerikanu liu husi Ajénsia Estadus Unidus ba 
Dezenvolvimentu Internasionál (USAID) liu husi USAID nia Projetu Reforma Aduaneiru 
iha Timor-Leste. Konteudu no opiniaun sira ne’ebe ekspresa iha ne’e responsabilidade 
husi USAID nia Projetu Reforma Aduaneiru no la reflete nesesariamente vizaun husi 
USAID ka Governu Estadus Unidus.
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Autoridade Alfándega Timor-Leste, mak, iha nia Komisáriu Interinu nia lideransa nia okos, trasa 
planu ba futuru ne’ebé loke dalan ba organizasaun ne’e atu halo tranzisaun sai administrasaun 
Alfándega modernu no profisionál.

Ha’u hakarak louva lideransa Autoridade Alfándega nia ekipa lideransa ba nia esforsu atu 
dezenvolve nia Planu Estratéjiku dahuluk ba organizasaun ne’e. Servisu Alfándega halo parte 
xave hodi tulun nasaun nia dezenvolvimentu, liuhosi, entre buat seluk tan, rekolla reseitas ba 
Estadu. Autoridade Alfándega nia vizaun ba futuru prospéru ba país ida-ne’e, no nia kompromisu 
ba implementasaun atividade sira iha planu estratéjiku ne’e, sei hadi’ak persepsaun públiku, 
no haforte konfiansa negosiante sira-nian iha país ne’e. Estratéjia hirak-ne’e, tuir tempu, sei 
promove atividade ekonómiku forte liu, ne’ebé sei kontribui ba Governu nia esforsu hodi sai 
membru Organizasaun Mundiál ba Komérsiu (WTO) no nia adezaun ba Asosiasaun Nasaun 
Sudeste Aziátika (ASEAN). Prioridade estratéjiku durante tinan hirak oinmai, hanesan deskreve 
iha planu ida-ne’e, se mós hametin Autoridade Alfándega nia kompromisu atu adopta prinsípiu 
Organizasaun Mundiál ba Alfándega sira (WCO) nia Deklarasaun Arusha Revista, no mós hadi’ak 
nia reputasaun globál no rejionál nu’udar organizasaun profisionál no modernu, ne’ebé kumpre 
padraun no prátika di’ak internasionál iha administrasaun Alfándegas.

Autoridade Alfándega mak komprometidu ba kultura exelénsia, liuhosi promove padraun aas 
hosi Integridade, Profisionalizmu, Transparénsia, no Respeitu iha administrasaun Alfándegas. 
Dokumentu ida-ne’e hatuur-hakerek prioridade estratéjiku sira durante tinan hirak oinmai nia 
laran, no importante liu, esplika oinsá Autoridade Alfándega sira realiza nia misaun.

Ambiente esternál ne’ebé muda lalais la muda knaar Alfándega nian, maibé sei influensa nia 
servisu no foku durante tinan lima nia laran. Autoridade Alfándega nia abilidade atu hatán ba 
mudansa ho efetivu sei asegura nia susesu.

Ha’u foti oin ba servisu Autoridade Alfándega, no nia kontribuisaun ba dezenvolvimentu Timor-
Leste nian.  

Rui Augusto Gomes
Ministru Finansas

Liafuan Maklokek Hosi 
Ministru Finansas
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Nu’udar autoridade responsavel ba organizasaun, ha’u haksolok atu aprezenta Autoridade 
Alfándega nia Planu Estratéjiku Tinan-Lima ba dalahuluk, ho kobertura ba períodu 2021-
2025. Dokumentu ida-ne’e deskreve ita-nia prioridade sira, ba tinan hirak oinmai, iha ita-
nia kompromisu metin ba modernizasaun administrasaun Alfándegas Timor-Leste, no 
profisionalizasaun ba ita-nia forsa-traballu. 

Nu’udar organizasaun, durante tinan lima oinmai nia laran, ita iha determinasaun atu la’o 
dalan ba futuru ida ne’ebé fó isin ba ita-nia valór sentrál hanesan Integridade, Profisionalizmu, 
Transparénsia no Respeitu, bainhira mós realiza ita-nia Vizaun no Misaun ba ita-nia 
organizasaun.

Planu estratéjiku ida-ne’e fornese estratéjia klaru kona-ba oinsá organizasaun ne’e sei hala’o nia 
operasaun, no oinsá ita bele hatene katak ita realiza dunik ita-nia objetivu operasionál.

Ita-nia naran di’ak, iha parte ida, sei depende ba persepsaun públiku no komunidade 
komersiante luan liu, kona-ba oinsá Alfándega sira presta servisu ho kualidade. Ha’u sente 
orgullu atu lidera esforsu sira-ne’ebé promove integridade iha forsa traballu tomak no atu 
asegura administrasaun Alfándega efetivu no efisiente.

José António Fatíma Abílio
Komisáriu Interinu, Autoridade Alfándega 

Introdusaun Hosi 
Komisáriu Interinu 
Autoridade Alfándega 
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Objetivu-jerál
Objetivu-jerál hosi Planu Estratéjiku Autoridade 
Alfándega mak atu hatuur-hakerek estratéjia 
klaru ba reforma administrasaun Alfándega 
iha Timor-Leste durante tinan lima oinmai, 
hosi 2021-2025.

Planu Estratéjiku Autoridade Alfándega 
mak orienta tuir valór sentrál haat (40, 
nomeadamente, Integridade, Profisionalizmu, 
Transparénsia no Respeitu. Planu ida-ne’e 
esplika oinsá Autoridade Alfándega sei 
hadi’ak nia dezempeñu iha nia valór sentrál 
ida-idak, atu sai organizasaun ho dezempeñu 
no produtividade aas. Ho nune’e, Autoridade 
Alfándega sei realiza nia Vizaun no Misaun.
Liután, Planu Estratéjiku ida-ne’e mak 
pozisiona organizasaun ne’e atu hatán ba nia 
obrigasaun legál sira halo tuir lei Alfándega 
xave rua iha Timor-Leste, nomeadamente, 
Estrutura Orgánika Autoridade Alfándega, 
Dekretu-Lei 2/ 2020, no Kódigu Alfándega, 
Dekretu-Lei 14/ 2017. Liután, estrutura nukleár 
Autoridade Alfándega nian mak define liuhosi 
Diploma Ministeriál.

Ikus liu, Planu Estratéjiku Autoridade 
Alfándega nian mak suporta liuhosi 
dokumentu institusionál sira inklui Autoridade 
Alfándega nia Planu Asaun Anuál (PAA) no 
relatóriu trimestrál sira.

Vizaun
Atu aumenta no sustenta prosperidade 
ekonómiku hosi nasaun, negósiu, no povu 
Timor-Leste, liuhosi reforma atividade Servisu 
Alfándega nian. 

Misaun
Autoridade Alfándega nia Misaun mak atu 
reforma Alfándegas tuir dalan hirak tuirmai 
ne’e: 

• Asegura nasaun nia fronteira sira, no 
prevene sasán ilegál ka restrita sira-nia tama

• Asegura katak impostu no taxa apropriadu 
hotu-hotu mak kolekta tuir dalan justu no 
transparente;

• Prevene lakon boot sira ba rendimentu 
ne’ebé rezulta hosi inefisiénsia ka atividade 
ilegál;

• Halo prosedimentu sira efisiente liu no 
lori Servisu Alfándega ba kumprimentu ho 
padraun internasionál sira;

• Fasilita komérsiu, no atrai investimentu 
liuhosi halo fasil liu ba negósiu sira atu 
importa no esporta sasán; no 

• Identifika no halakon korrupsaun hosi 
Servisu Alfándega nia laran. 

Autoridade Alfándega mak fundamentada tuir 
valór sentrál haat (4) tuirmai ne’e:

1. INTEGRIDADE nu’udar fundasaun ba 
Autoridade Alfándega
Integridade signifika katak empregadu hotu-
hotu sei trata ema hanesan de’it, no aplika 
lei ho justu. Integridade signifika katak 
empregadu sira halo asaun ho onestidade 
no laran-loke. Tuir dalan ida-ne’e, Autoridade 
Alfándega sei promove governasaun di’ak no 
fasilitasaun komérsiu.

2. PROFISIONALIZMU iha prátika hotu-hotu
Prosedimentu Alfándega sei simplifika 
no padroniza tuir prátika internasionál no 
Klasifikasaun Tarifa Armonizada Timor-Leste 
nian fasilita sasán sira-nia movimentu lalais 
liu hakat fronteira internasionál sira. Sistema 
IT foun, liuhosi ASYCUDA World, kria hela 
prosesu alfandegária lalais ne’ebé habadak 
tempu hein sasán iha tránzitu, dezembarasu 
alfandegáriu no libertasaun.

3. TRANSPARÉNSIA iha ita-nia atividade sira
Kódigu Alfándega mak asegura katak 
Autoridade Alfándega sei publika regra, 
diretiva ka kualkér mudansa ba Kódigu no 
loke dalan ba Alfándega sira atu konsulta 
ativamente ho setór privadu no públiku kona-
ba asuntu oioin. Kódigu ne’e mós esklarese 
informasaun ne’ebé importadór no esportadór 
sira presiza, inklui rejistu ne’ebé sira tenke rai-
hela tuir objetivu auditoria.

4. RESPEITU sei forma baze ba atendimentu 
kliente
Respeitu signifika atendimentu sensivel no 
responsive ba ita-nia kliente sira-nia direitu 
no nesesidade. Respeitu nesesita katak 
empregadu sira halo atendimentu iha tempu 
tomak ho modun-di’ak no efisiénsia. Respeitu 
ba kliente sira mós signifika fó atendimentu 
kliente ne’ebé exelente.

Planu Estratéjiku 
– Vizaun Panorámiku

Autoridade Alfándega 
nia Valór Sentrál 



1514

Pl
an

u E
st

ra
té

jik
u 

20
20

 - 
20

25

Autoridade Alfándega mak estabelese liuhosi 
Dekretu-Lei 9/ 2017 loron 29 Marsu, hodi 
tuir Diresaun Nasionál Alfándega, hanesan 
responsabilidade ba Ministériu Finansas. 
Iha Janeiru 2020, Estrutura Orgánika hosi 
Autoridade Alfándega, Dekretu-Lei 2/ 2020, 
mak promulga no iha Abril 2020, estrutura 
foun tama ba forsa. Autoridade Alfándega 
agora mak kompostu hosi Diresaun Nasionál 
haat (4), no Unidade apoiu neen (60, ne’ebé 
loke dalan ba organizasaun atu realiza nia 
obrigasaun legál sira. Estrutura organizasionál, 
hanesan define liuhosi DL 2/ 2020, aumenta 
efisiénsia no efetividade iha kobransa reseita 
Estadu nian, aumenta fleksibilidade no 
hamenus burokrasia. Importante, estrutura 
ne’e loke dalan ba prestasaun servisu di’ak liu. 
Área Autoridade Alfándega nia mak:

• Diresaun Nasionál ba Operasaun: nu’udar 
responsavel atu asegura diresaun ba 
atividade operasionál hotu-hotu Autoridade 
Alfándega, no mós atu asegura atividade 
relasiona ho inspesaun, prevensaun no 
supresaun fraude Alfándega no fiskál, liuhosi 
servisu deskonsentradu.

• Diresaun Nasionál ba Jestaun Risku: 
nu’udar responsavel atu asegura 
identifikasaun situasaun risku ba atividade 
Alfándega sira, no mós atu asegura atividade 
relasiona ho investigasaun, prevensaun no 
prosedimentu kriminál ba fraude Alfándega 
no fiskál.

• Diresaun Nasionál ba Jestaun 
Kumprimentu Alfándega: nu’udar 
responsavel atu asegura mekanizmu sira 
relasiona ho área tributasaun, regulasaun 
Alfándega, no impostu espesiál sira.

• Diresaun Nasionál ba Administrasaun, 
Finansas no Lojístikas: nu’udar responsavel 
atu asegura atividade Alfándega sira 

relasiona ho jestaun rekursu, finansas no 
lojístika.

• Unidade Auditoria Interna no Étika: 
nu’udar responsavel ba dezenvolvimentu 
atividade inspesaun no auditoria Autoridade 
Alfándega nian. Unidade ne’e mak hala’o hela 
monitorizasaun no avaliasaun ba estrutura 
organizasionál, treinamentu ba empregadu 
sira, administrasaun rekursu umanu, 
materiál, no finanseiru sira, kumprimentu 
tuir regulasaun no instrusaun internál, no 
implementasaun ba padraun kualidade 
internál sira.

• Unidade Legál: nu’udar responsavel atu 
fornese apoiu legál tékniku iha preparasaun 
diploma legál, no mós atu fornese konsellu 
legál.

• Unidade Rekursu: nu’udar responsavel 
ba koordenasaun no orientasaun ba 
preparasaun paresér sira kona-ba 
reklamasaun, rekursu, ka prosedimentu sira-
seluk ho natureza atu hanesan. 

• Unidade Relasaun Instituisaun no 
Komunikasaun: nu’udar responsavel atu 
promove no suporta kontaktu sira entre 
Autoridade Alfándega no kontribuinte, no 
entre instituisaun nasionál no internasionál, 
no mós atu jere komunikasaun no imajen 
organizasaun nian.

• Unidade Informátika no Estatístika 
Aduaneira: nu’udar responsavel atu jere 
no dezenvolve sistema no aplikasaun 
komputadór sira hodi suporta produsaun 
estatístikas.

• Unidade Jestaun Rekursu Umanu no 
Treinamentu: nu’udar responsavel atu 
asegura prosesu rekursu umanu, peskiza 
no dezenvolve proposta sira kona-ba 
matadalan polítika, jestaun organizasionál 
no treinamentu, inklui sistema rekrutamentu.

Estrutura Orgánika 
Hosi Organizasaun

Estrutura Organizasionál 
Hosi Autoridade Alfándega

Gabinete Apoiu

Unidade Auditoriu
Interna no Étika

Unidade Informátika Interna
no Estatístika Alfândega

Diresaun Nasional
Operasaun

Departamentu de
Analiza Risku

Departamentu
Regulamentu no 

Tributasaun 
Alfândega

Departamentu
Planeamentu 

no Finansa

Departamentu
Armazen, Entrepostu

no Zona Livre

Departamentu
Lojístika, Jestaun 

Patrimoniu no 
Manutensaun

Departamentu
Reseitas Nasional 
no Taxa Seletivu 

Konsumu

Departamentu 
Administrasaun 

Jeral

Departamentu
Anti Fraude

Diresaun Nasional
Jestaun Risku

Diresaun Nasional
Jestaun

Konformidade
Alfândega 

Diresaun Nasional
Administrasaun,

Finansa
no Lojístika

Unidade Relasaun Instituisaun
no Komunikasaun

Unidade Jestaun Rekursu
Umanu no Formasaun 

Unidade  Jurídika

Unidade Rekursu

Komisariu Konsellu  Tekniku
Alfândega

Xefe ba
Departamentu

Operasaun

Xefe ba Aeroportu
Internasionál
Dili no Koreiu

Xefe ba Portu
Marítimu Dili

Xefe ba
Portu Tibarr

Diretur,
Oecusse- Ambeno

Xefe Seksaun,
Delegasaun Atauro

Diretur, Maliana
(Batugade)

Sub Diretur
Operasaun, Dili

Sub Diretur
Operasaun,
Munisipiu

Diretur,
Covalima (Suai)

Diretur,
Baucau 
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Timor-Leste nu’udar país iha kresimentu 
no presiza sistema moderna no efisiente 
atu suporta kresimentu ne’e. Autoridade 
Alfándega nu’udar fonte rendimentu 
importante no ajuda atu asegura nasaun nia 
fronteira sira. Nia kontrola movimentu ema, 
sasán, veíkulu, ró no aviasaun sira tama, no 
sai hosi Timor-Leste. Liután, fronteira ne’e 
mós hasoru númeru dezafiu emerjente sira. 
Porezemplu, Alfándega iha responsabilidade 
atu monitoriza movimentu ema mai hosi 
nasaun oioin atu vizita Timor-Leste, mezmu 
ba empregu, negósiu, ka ba turizmu. 
Autoridade Alfándega also monitoriza gama 
produtu sira-ne’ebé tama rai-laran. Produtu 
hotu-hotu tenke kumpre padraun nasionál 
ne’ebé muda bá beibeik iha área seguransa 
ai-han, agrikultura, kímiku (inklui pestisida no 
fertilizante sira), medikamentu no animál sira. 
Padraun hirak-ne’e mak atu proteje flora no 
fauna Timor-Leste nian no atu proteje povu 
Timoroan. Liután, bainhira investimentu foun 
sira mosu, iha aumentu ba volume komérsiu, 
no komunidade emprezáriu ne’ebé aumenta 
badadaun iha espetativa ba efisiénsia no 
profisionalizmu hosi Autoridade Alfándega.

Nune’e, Autoridade Alfándega presiza reforma 
espesifika atu hatán ba demanda ekonomia 
iha kresimentu nian no atu ajuda fasilita 
komérsiu ho parseiru rejionál. Planu Estratéjiku 
ida-ne’e sei orienta Alfándega iha nia ajenda 
ba modernizasaun no reforma hosi 2021 to’o 
2025. Liuhosi realiza entregável operasionál 
iha planu ida-ne’e, nia sei kontribui ba Governu 
nia esforsu sira atu sai membru WTO no nia 
adezaun ba ASEAN. Inisiativa rua-ne’e mak 
ligadu ho GoTL no adezaun ba Konvensaun 
Kyoto Revista (RKC) kona-ba Prosedimentu 
Aduaneiru. Jeralmente liu, reforma alvu sira 
deskreve iha planu ida-ne’e iha vantajen duplu. 
Dahuluk, foku ba melloramentu sistémiku 
ne’ebé iha rekoñesimentu internasionál 
(hanesan hadi’ak kontínuu sistema ASYCUDA 

World) no adosaun prátika di’ak liu (hanesan 
introdusaun prosedimentu operasaun 
padraun sira iha área Alfándega hotu-hotu), 
sei pozisiona Timor-Leste nu’udar nasaun 
ida iha-ne’ebé kondisaun sira mak favorese 
ba komérsiu rejionál. Daruak, liuhosi realiza 
GoTL nia kompromisu atu kumpre prinsípiu 
sira hosi WCO nia Deklarasaun Arusha 
Revista, Autoridade Alfándega Timor-Leste, 
mak hatudu globalmente katak integridade 
no governasaun di’ak mak forma núkleu ba 
nia atividade hotu-hotu, no tuir nune’e loke 
nia ekonomia ba investimentu aumenta, 
fasilitasaun komérsiu, no diversifikasaun tama 
ba setór la’ós-rendimentu sira. 

Liután, sei importante atu mantein esforsu 
Autoridade Alfándega nian atu kontinua 
implementa Akordu Fasilitasaun Komérsiu 
(TFA) Organizasaun Mundiál ba Komérsiu 
(WTO), 2013, ne’ebé impoin hela obrigasaun 
sira la’ós de’it ba Alfándega, maibé ba 
Ajénsia Governu Seluk (OGA sira) ne’ebé 
partisipa, iha dalan ruma, iha komérsiu 
internasionál sasán nian. Tuir finalidade ida-
ne’e, Autoridade Alfándega mak jeralmente 
aliña nia enkuadramentu legál ho TFA no mós 
halo progresu atu revee nia prosedimentu 
dezembarasu xave sira atu halo tuir TFA 
no padraun internasionál sira-seluk. Maibé, 
esforsu liután mak nesesáriu iha área ida-ne’e, 
liuliu atu enkoraja governu no ativa Komisaun 
Nasionál ba Fasilitasaun Komérsiu atu nia 
bele ezersa nia knaar iha koordenasaun ba 
kooperasaun entre ajénsia fronteira sira. 

Satán, esforsu sira atu reforma Alfándegas 
mak haklaken importánsia hosi utilizasaun 
dadus atu determina baze-referénsia inisiál 
hosi ne’ebé bele halo melloria. Dadus ne’e 
hatudu katak prosedimentu barak han tempu 
barak liu tanba halo servisu repetitivu ka la 
nesesáriu, ne’ebé iha kazu maioria mak halo 
manualmente, ne’ebé indika katak esforsu 

Nesesidade ba Reforma
ba reforma tenke orienta ba eliminasaun 
duplikasaun no automatizasaun ba buat 
ne’ebé bele halo eletronikamente. Utilizasaun 
dadus atu orienta atividade reforma prosesuál 
sira mak hahú atu hamosu rezultadu sira no 
bele haree ona iha redusaun tempu nesesáriu 
atu halo dezembarasu sasán importadu 
liuhosi Alfándegas. Sasukat tempu ne’e mak 
hatudu progresu beibeik durante tinan tolu (3) 
foin liubá nia laran, ne’ebé tun hosi loron 5,54 
iha 2018 to’o loron 3,51 iha 2020 (Haree tabela 
1: Estatístika komérsiu sira iha Timor-Leste). 
Enkuantu ida-ne’e mak melloria prometedora, 

nia mak menus nivel médiu ba Rejiaun Ázia 
Leste no Pasífiku hanesan loron 2,85 days 
(fonte: World Bank Doing Business Report 
2021) no dook tebes hosi Singapura, ne’ebé 
iha dezempeñu di’ak liu hotu iha rejiaun laran, 
ho médiu loron 1,3. Ikus liu, sei importante 
atu komprende katak reforma sustentável ba 
longu-prazu iha administrasaun Alfándegas, 
sei mosu mesak de’it bainhira espetru tomak 
hosi atividade reforma sira, hanesan deskreve 
iha Planu Estratéjiku ida-ne’e, mak realiza tiha 
ona.

Tabela 1: Estatístika komérsiu sira iha Timor-Leste

Fonte: Estrai tiha hosi sistema ASYCUDA World iha loron 25 Fevereiru 2021. 

Data 2020 (Jan/Dez) 2019 (Jan/Dez) 2018 (Jan/Dez)

Númeru Totál hosi DAU Esportasaun nian 812 545 1.197

Númeru Totál hosi DAU Importasaun nian 221.379 152.042 128.938

Númeru DAU Importasaun liu Portu Dili 158.018 104.061 86.155

Reseitas Totál hosi Importa sira $65.357.578,28 $68.049.599,38 $67.531.759,20

Reseitas Importa Totál hosi Portu Dili $64.493.042,94 $67.021.544,84 $61.301.574,74

Tempu dezembarasu importa médiu konta iha 
loron (no parte loron nian)
*Tempu mak sukat hosi momentu Rejista DAU 
iha AW to’o iha tempu “Nota Saída” mak valida iha 
sistema laran.

loron 3,51 loron 4,78 loron 5,54
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Prioridade estratéjiku hosi Autoridade Alfándega iha objetivu 
atu realiza nia Vizaun “atu aumenta no sustenta prosperidade 
ekonómiku país, negósiu no povu Timor-Leste nian, liuhosi reforma 
atividade Alfándega sira”. Prioridade hirak-ne’e mós sentrada 
ba valór sentrál haat (4) organizasaun nian. Liuhosi haforte no 
integra hametin valór Integridade, Profisionalizmu, Transparénsia 
no Respeitu sira iha Autoridade Alfándega tomak, sei rezulta ho 
forsa traballu profisionál no produtivu liu. Forsa traballu produtivu, 
hamutuk ho infraestrutura no sistema nesesáriu sira, sei rezulta ho 
dezempeñu di’ak liu ba organizasaun, ne’ebé tuirfalimai sei rezulta 
ho prosperidade ekonómiku aumenta no sustentável ba páis, 
negósiu no povu Timor-Leste. Iha planu ida-ne’e nia laran, prioridade 
hirak-ne’e mós aliñadu ho Misaun Autoridade Alfándega nian.
Seksaun hirak tuirmai deskreve oinsá Autoridade Alfándega sei 
realiza nia Vizaun no Misaun, liuhosi hametin nia Valór deklarada 
sira iha atividade Alfándega no rezultadu entregável ne’ebé nia sei 
realiza durante tinan lima oinmai nia laran.

Prioridade 
Estratéjiku no 
Entregável Sira

Ekipa jestaun sénior hosi Autoridade Aduaneira
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Integridade nu’udar pré-rekizitu ba 
administrasaun Alfándega nia funsionamentu 
loloos, no Governu Timor-Leste (GoTL), mak 
kompromete atu kombate korrupsaun públiku 
no privadu iha Alfándegas liuhosi Deklarasaun 
Arusha Revista, tuir Rezolusaun Governu 
Nú. 42/ 2016. Deklarasaun ne’e mak parte 
importante ida hosi GoTL nia esforsu sira 
atu reforma Autoridade Alfándega, tanba atu 
hasa’e integridade Alfándega nian sei asegura 
governasaun di’ak no fasilitasaun komérsiu.

Nune’e mós, haktuir Artigu 38 hosi DL 2/ 2020, 
aleinde regra sira aplikavel ba funsionáriu 
sivíl sira, empregadu organizasaun nian tenke 
kumpre Kódigu Konduta Autoridade Alfándega 
nian, deklara konflítu interese sira, no kumpre 
sistema dixiplinár, hotu-hotu ne’ebé sei define 
iha Dekretu-Lei ida. Medida importante hirak-
ne’e promove integridade no anti-korrupsaun 
iha kualkér administrasaun Alfándega efetivu.

Prioridade estratéjiku ida-ne’e sei asegura 
katak Administrasaun Alfándega halo 
progresu sólidu hodi realiza organizasaun nia 
Misaun espesífiku tuirmai ne’e:

• Identifika no halakon korrupsaun hosi 
Alfándega nia laran;

• Halo prosedimentu sira efisiente liu no lori 
Alfándega sira to’o iha kumprimentu ho 
padraun internasionál sira; no 

• Fasilita komérsiu, no atrai investimentu 
liuhosi halo fasil liu ba negósiu sira atu 
importa no esporta sasán;

• Durante tinan lima oinmai, Autoridade 
Alfándega sei hala’o atividade sistemátiku 
hirak tuirmai ne’e atu hatuur integridade iha 
nivel no fatin hotu-hotu iha Alfándegas.

Hatuur Integridade Iha 
Autoridade Alfándega 
Tomak

Prioridade
Estratéjiku 1
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Atividade T1 
2021

T2 
2022

T3 
2023

T4 
2024

T5 
2025 Rezultadu estratéjiku ne’ebé entregável 

1.01  Dezenvolve no implementa Dekretu-Lei Kódigu Konduta Autoridade Alfándega. Empregadu 
ezistente no foun hotu tenke lee, asina no kumpre Kódigu Konduta.

•  Padraun konduta profisionál estabelese ona, ne’ebé promove kultura organizasionál ne’ebé demonstra valór 
Alfándega hanesan Integridade, Profisionalizmu, Transparénsia, no Respeitu.

1.02  Asegura kumprimentu ho Lei KAK 7/ 2020, Medida sira atu prevene no kombate korrupsaun, 
espesifikamente relasiona ho empregadu sira ne’ebé kompleta no submete formuláriu 
Deklarasaun Interese, Ativu no Pasivu (IAP) ba KAK.

•  Divulgasaun empregadu nian ba IAP submete ba KAK haktuir Lei 7/ 2020.
•  Aumentu iha integridade no governasaun di’ak iha organizasaun laran, rezulta ho aumentu ba kobransa 

reseitas Estadu.

1.03  Estabelese parseria formál ho instituisaun anti-korrupsaun Timorense. •  Akordu formál asina ho instituisaun anti-korrupsaun sira hanesan KAK no Gabinete Prokuradór Jerál (GPG).
•  Reuniaun koordenadu regulár la’o hela, rezulta ho abordajen integradu atu hatán ba korrupsaun iha laran no 

entre instituisaun sira.
•  Medida anti-korrupsaun haforte no koordena no implementa tiha, rezulta ho aumentu ba kobransa reseitas 

Estadu nian.

1.04  Aplika konsistentemente Lei Alfándega Timor-Leste sira, hanesan Kódigu Alfándega (DL 14/ 
2017) no Lei Orgániku Autoridade Alfándega nian (DL 2/ 2020).

•  Konsisténsia demonstrada halo desizaun bazeia iha lei, rezulta ho aumentu ba atividade ekonómiku no 
kobransa reseitas Estadu nian.

•  Persepsaun públiku di’ak liu kona-ba ambiente emprezariál, ho konfirmasaun liuhosi komentáriu hosi kliente 
sira.

1.05  Asaun dixiplinár inisia tiha liuhosi Autoridade Alfándega hasoru violasaun kontra Kódigu 
Alfándegas (DL 14/ 2017), Lei Orgánika Alfándegas (DL 2/ 2020), no Prosedimentu Operasionál 
Padraun aprovadu sira (POPs).

•  Investigasaun formál sira mak dokumenta liuhosi Alfándegas no arkiva halo tuir polítika, regra no diretiva 
institusionál relevante.

•  Desizaun dixiplinár mak transparente no bazeia ba lei.
•  Medida anti-korrupsaun haforte tiha no POP sira ne’ebé hapár ho padraun internasionál mak dezenvolve no 

implementa tiha, rezulta ho forsa traballu profisionál no aumentu ba kobransa reseitas Estadu nian.

1.06  Elabora no implementa Planu Anti-Korrupsaun Autoridade Alfándega (PAK) ne’ebé kumpre Lei 7/ 
2020, Medida sira atu prevene no kombate korrupsaun, no Planu Anti-Korrupsaun KAK (ne’ebé 
sei iha prosesu dezenvolvimentu).

•  PAK dezenvolve, sosializa no implementa tiha ona iha organizasaun laran tomak. 
•  Treinamentu kona-ba PAK hala’o ona.
•  Relatóriu regulár kona-ba PAK.
•  Profisionalizasaun ba forsa traballu.
•  Persepsaun públiku pozitivu liu kona-ba Administrasaun Alfándega.
•  Aumentu ba kobransa reseitas Estadu.

1.07  Elabora no implementa Planu Kapasitasaun (PK). •  PK elabora no aliñadu ho Planu Estratéjiku Autoridade Alfándega nian.
•  Atividade treinamentu no dezenvolvimentu informa tiha liuhosi PK.
•  Relatóriu regulár kona-ba PK.

1.08  Elabora no implementa polítika, sistema no prosedimentu sira atu loke dalan ab governasaun 
di’ak iha organizasaun nia laran.

•  Iha ona melloria iha dezenvolvimentu organizasionál liuhosi dezenvolvimentu Planu Estratéjiku, PK, PAK, Karta 
Atendimentu Kliente, Kódigu Konduta, estrutura organizasionál sira, POPs.

•  Medida anti-korrupsaun forte liu dezenvolvidu no implementa tiha rezulta ho aumentu ba kobransa reseitas 
Estadu nian.

1.09  Dezenvolve no implementa prosedimentu operasaun padraun (POP) ba rotasaun pesoál. •  Organizasaun halo ona operasaun halo tuir Organizasaun Mundiál ba Alfándegas (WCO) nia Deklarasaun 
Arusha Revista liuhosi promove integridade iha Administrasaun Alfándega, haktuir Rezolusaun Governu Nú. 
42/ 2016.

•  Rotasaun pesoál kalendarizadu mosu hela atu fornese espozisaun ba área hotu-hotu kontrola liuhosi 
Alfándegas.

•  Konjuntu abilidade aumenta ba ofisiál Alfándega sira. rezulta ho produtividade di’ak liu no profisionalizasaun 
ba forsa traballu.

1.10  Dezenvolve no implementa prosedimentu sira ne’ebé klaru ba pesoál, transparente ba parte-
interesada sira, no prevene violasaun hasoru integridade.

•  Prosedimentu Operasaun Padraun (POPs) mak komunika no halo tuir liuhosi pesoál Alfándega no parte-
interesada sira.

•  Administrasaun Alfándega modernu ne’ebé hatudu hela prátika di’ak liu no padraun internasionál sira.

Table 1: Prioridade estratéjiku 1 – Hatuur INTEGRIDAE iha Autoridade Alfándega

Atividade sira:
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Asegura Profisionalizmu 
Forsa Traballu Nian
Autoridade Alfándega sira komprende katak 
nia ema, hamutuk ho nia sistema no prosesu 
adekuadu ba finalidade, mak fatór sira-
ne’ebé loke dalan atu realiza administrasaun 
Alfándega moderna. Ida-ne’e mak tanbasá 
durante tinan lima oinmai, organizasaun ne’e 
sei dezenvolve no implementa Prosedimentu 
Operasionál Padraun (POPs), no mós 
mantein, atualiza no dezenvolve ASYCUDA 
World konsistente ho mudansa iha futuru ba 
prosedimentu Alfándega nian.

Satán, organizasaun ne’e sei profisionaliza 
nia forsa traballu liuhosi hala’o abordajen 
diresionadu no fazeadu ba rekrutamentu no 
investe iha treinamentu no dezenvolvimentu 
ba nia empregadu sira. Atividade hirak-ne’e sei 
asegura forsa traballu profisionál no produtivu, 
ho lubuk abilidade espesífiku sira relevante ba 
kontestu iha-ne’ebé Alfándega sira hala’o nia 
operasaun iha Timor-Leste.

Prioridade estratéjiku ida-ne’e sei diretamente 
ajuda esforsu kontínuu atu moderniza 

administrasaun Alfándega, no sei foka ba 
realizasaun Misaun espesífiku hirak tuirmai 
ne’e organizasaun nian:

• Asegura nasaun nia fronteira sira, no hapara 
sasán ilegál ka restrita atu tama ba sai hosi 
país;

• Asegura katak imposta no taxa apropriadu 
hotu-hotu mak kobra tuir dalan justu no 
transparente;

• Prevene lakon boot ba reseitas rezulta hosi 
inefisiénsia ka atividade ilegál sira;

• Halo prosedimentu sira efisiente liu no lori 
Alfándegas ba kumprimentu ho padraun 
internasionál sira; no 

• Fasilita komérsiu, no atrai investimentu 
liuhosi halo fasil liu ba negósiu sira atu 
importa no esporta sasán sira. 

Organizasaun ne’e sei hala’o atividade 
sistemátiku hirak tuirmai ne’e atu 
profisionaliza nia forsa traballu.

Prioridade
Estratéjiku 2
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Tabela 2: Prioridade estratéjiku 2 – Asegura PROFISIONALIZMU forsa traballu nian 

Atividade T1 
2021

T2 
2022

T3 
2023

T4 
2024

T5 
2025 Rezultadu estratéjiku ne’ebé entregável 

2.01  Dezeña no fó-sai kartaun identifikasaun (ID) válidu ba empregadu Alfándega sira. •  Empregadu sira iha kartaun ID válidu no tenke aprezenta sira-nia identifikasaun atu bele tama ba área 
kontroladu liuhosi Alfándegas.

2.02  Dezeña no fornese farda servisu ofisiál, inklui dragona no insignia sira seluk. •  Empregadu sira hatais ho farda servisu ofisiál, inklui dragona, no insignia seluk, durante oras servisu no iha 
eventu ofisiál bainhira presiza.

2.03  Dezenvolve no implementa Prosedimentu Operasionál Padraun (POPs) ba área operasionál 
Alfándega nian atu lori organizasaun to’o konformidade tuir padraun internasionál sira.

•  Área operasionál hotu-hotu Alfándega nian hala’o atividade sira halo tuir POP aprovadu, no tuir nune’e hasa’e 
efisiénsia, efetividade, profisionalizmu no produtividade.

•  Simplifikasaun no padronizasaun ba prosedimentu importa no esporta aliñadu ho padraun internasionál sira.
•  Forsa traballu profisionál ida, hala’o hela sira-nia atividade halo tuir POP aprovadu, hodi loke dalan ba kondisaun 

komérsiu favorese, rezulta iha aumentu ba kobransa reseitas Estadu nian.
•  Fasilita komérsiu rejionál no internasionál, no tuir nune’e aumenta investimentu, ne’ebé tuirfalimai sei aumenta 

volume komérsiu.

2.04  Hala’o planeamentu ba rekrutamentu diresionadu no rekruta ema ho kualifikasaun no esperiénsia 
adekuadu ba organizasaun.

•  Organizasaun profisionál no produtivu, ho ofisiál sira-ne’ebé iha kualifikasaun, abilidade no esperiénsia 
relevante servisu iha área Alfándega hotu-hotu.

•  Motivasaun no sentimentu pozitivu aumenta ba forsa traballu, liuhosi ne’ebé ofisiál Alfándega sira hatudu 
profisionalizmu no orgullu ba sira-nia servisu.

2.05  Dezenvolve no implementa Dekretu-Lei ba treinamentu no avaliasaun, ne’ebé sei suporta 
atividade sira hodi profisionaliza forsa traballu. 

•  Investimentu kontínuu no diresionadu iha treinamentu no dezenvolvimentu empregadu sira-nian, ne’ebé mak 
aliñadu ho Planu Estratéjiku no PK.

•  Forsa traballu kualifikadu ho konjuntu abilidade espesífiku relevante ba organizasaun nia nesesidade sira.
•  Rekoñesimentu ba kompletude atividade treinamentu no dezenvolvimentu relevante.

2.06  Estabelese Unidade Jestaun Rekursu Umanu (JRU), atu hala’o servisu JRU ne’ebé hala’o hela 
liuhosi Unidade Rekursu Umanus MdF nian.

•  Estabelesimentu susesável hosi Unidade JRU iha funsionamentu tomak ne’ebé hala’o hela:
•  planeamentu forsa traballu;
•  rekrutamentu, selesaun no promosaun tuir méritu;
•  jestaun dezempeñu;
•  kondisaun no benefísiu empregu nian;
•  konduta no dixiplina;
•  pensaun sira; no
•  treinamentu no dezenvolvimentu.

2.07  Hamenus tempu dezembarasu ba importasaun sasán iha pontu entrada Alfándega hotu-hotu. •  POP sira dezenvolve on no implementa.
•  Operasaun susesável hosi sistema IT modernu, ne’ebé prodús hela dadus atu suporta jerénsia Alfándega nian, 

hodi halo desizaun estratéjiku informadu kona-ba importasaun sasán tama ba país.
•  Aumentu iha konfidénsia komunidade komersiante atu halo interasaun ho Alfándega sira, nune’e aumenta 

kobransa reseitas Estadu nian.
•  Konfidénsia liután hosi emprezáriu sira ba importasaun no esportasaun sasán.

2.08  Inisia prosedimentu sira, bainhira nesesáriu, atu halo emendu ba Lei Alfándega sira, hanesan 
Kódigu Alfándega (DL 14/ 2017) no Lei Orgánika Alfándega nian (DL 2/ 2020).

•  Emendu legál sira, diskute, ezbosa, aprova no implementa tiha ona. 
•  Mudansa ba lei sira mak komunika ba empregadu sira no relata iha relatóriu estratéjiku sira.

2.09  Iha kolaborasaun ho ministériu liña relevante sira, estabelese Sentru Komérsiu Internasionál iha 
postu fronteira Batugade.

•  Fasilitasaun komérsiu di’ak liu iha Batugade, rezulta ho aumentu iha movimentu sasán, no kobransa aas liu 
hosi reseitas Estadu nian.

2.10   Estabelese Sede Servisu Dezembarasu Integradu (ICSO) atu atende ba Operasaun Portu Dili no 
Aeroportu Internasionál Dili atu fasilita prosesamentu lalais liu hosi importasaun no esportasaun.

•  Autoridade Alfándega no ajénsia governu selesionadu seluk (OGAs) uza sistema prosesamentu eletróniku 
úniku ba deklarasaun importasaun no esportasaun sira (DAUs).

•  Abordajen koordenadu ba prosesamentu DAU sira-nian, rezulta ho tempu dezembarasu lalais liu.
•  Aumentu iha kobransa reseitas Estadu nian.

2.11  Dezenvolve no implementa Janela Úniku Nasionál (JUN) •  Autoridade Alfándega no OGA partisipante sira uza JUN atu prosesa importa no esporta sira.
•  Abordajen koordenadu ba prosesamentu DAU sira liuhosi JUN, rezulta ho burokrasia menus liu ba komunidade 

komersiante.
•  Persepsaun públiku di’ak liu ho sistema eletrónika no transparente atu halo negósiu. 
•  JUN iha funsionamentu tomak sei kontribui ba GoTL nia ajenda atu halo adezaun ba Organizasaun Mundiál ba 

Komérsiu (WTO) no Asosiasaun Nasaun Sudeste Aziátika (ASEAN).

Atividade sira:
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Promove Transparénsia 
iha Atividade Hotu-Hotu
Transparency of Customs laws and related 
directives, rules and procedures are widely 
recognized as being essential elements 
to improve the overall public perception of 
Customs activities. In addition, transparency 
and predictability are the starting point for 
ensuring a stable rules-based environment for 
import and export processes.
 
Autoridade Alfándega is committed 
to establishing an organization that is 
transparent in how it conducts its business 
activities, to improve public perception and 
enable the public to make informed decisions 
about trading activities.

Prioridade estratéjiku ida-ne’e enables 
Autoridade Alfándega to achieve its Vizaun, by 

concentrating efforts to progress the following 
specific Missions of the organization:

• Prevene lakon boot ba reseitas ne’ebé kauza 
liuhosi inefisiénsia ka atividade ilegál sira;

• Halo prosedimentu sira efisiente liu no lori 
Alfándega sira ba kumprimentu tuir padraun 
internasionál sira;

• Fasilita komérsiu, no atrai investimentu 
liuhosi halo fasil liu ba negósiu sira atu 
importa no esporta sasán. 

Durante tinan lima oinmai nia laran, Autoridade 
Alfándega sei hala’o atividade sistemátiku 
hirak tuirmai ne’e atu asegura transparénsia 
iha maneira oinsá nia hala’o nia atividade sira. 

Prioridade
Estratéjiku 3
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Tabela 3: Prioridade estratéjiku 3 – Promove TRANSPARÉNSIA iha atividade hotu-hotu

Atividade T1 
2021

T2 
2022

T3 
2023

T4 
2024

T5 
2025 Rezultadu estratéjiku ne’ebé entregável 

3.01  Publika informasaun kona-ba Kódigu Alfándega (DL 14/ 2017) iha pájina-internet Alfándega nian 
no fornese treinamentu ba komunidade komersiante sira kona-ba Kódigu ne’e.

•  Autoridade Alfándega publika regra, diretiva, ka kualkér mudansa ba Kódigu hodi loke dalan ba públiku no 
komunidade komersiante atu halo desizaun informadu kona-ba atividade komérsiu sira.

•  Konfidénsia boot liu hosi emprezáriu sira, rezulta ho aumentu ba kobransa reseitas Estadu nian.

3.02  Disemina estatístika no informasaun Alfándega nian ba públiku ho maneira temporada liuhosi 
pájina-internet.

•  Públiku sira iha kapasidade atu hetan asesu ba informasaun kona-ba komérsiu internasionál, gratuitu, atu loke 
dalan ba sira atu halo desizaun informadu kona-ba atividade komérsiu sira.

•  Konfidénsia boot liu hosi emprezáriu sira, rezulta ho aumentu ba kobransa reseitas Estadu nian.

3.03  ASYCUDA World uza atu rekolla dadus no fahe informasaun ba públiku kona-ba kobransa 
reseitas. 

•  Alfándegas publika dadus komérsiu iha pájina-internet, no liuhosi dalan seluk, atu loke dalan ba públiku atu 
halo desizaun informadu.

•  Kobransa reseitas mak relata iha Relatóriu Anuál no Orsamentu nian, no mós ‘tuir nesesidade’.

3.04  Halo fasil liu ba kliente sira atu halo pagamentu relasiona ho atividade Alfándegas. •  Implementasaun hosi pagamentu eletróniku (POS) iha banku 2 (BNU no BNCTL).
•  Komunidade komersiante bele halo pagamentu eletróniku (POS) online iha kualkér tempu, no kualkér fatin.

3.05  Dezenvolve no implementa polítika Direitu ba Rekursu. •  Polítika Direitu ba Rekursu mak asesivel ba públiku no komunidade komersiante. 

3.06  Hala’o audita pós-dezembarasu (PCAs) ho regularidade. •  Alfándegas investiga irregularidade sira identifika hosi PCA sira.
•  Komunidade komersiante kumpre lei, regra, no diretiva Alfándega nian.

3.07  Dezenvolve no implementa Planu ba Partisipasaun no Komunikasaun ho Parte-Interesada sira. •  Dalan padronizadu kona-ba oinsá atu halo interasaun internál no esternál, estabelese tiha ona.
•  Komunikasaun esterna mak kaer eskluzivamente liuhosi área dezignadu iha Alfándegas, hanesan unidade 

Relasaun Institusionál no Komunikasaun.

Atividade sira:
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Hatudu Respeitu Ba 
Kliente No Kolega Sira
Autoridade Alfándega respeita públiku 
no komunidade komersiante, no haka’as-
an atu sai responsavel ba nia kliente sira. 
Organizasaun ne’e hatudu respeitu liuhosi 
trata nia empregadu no kliente sira ho modun-
di’ak no justisa.
 
Satán, durante tinan lima oinmai nia laran, 
organizasaun mak komprometidu atu 
harii no hakle’an nia relasaun ho kliente no 
parte-interesada xave sira, atu haforte nia 
reputasaun nu’udar Administrasaun Alfándega 
modernu ne’ebé mak konsidera komentáriu 
hosi públiku no komunidade komersiante atu 
hadi’ak beibeik nia atendimentu públiku. 

Prioridade estratéjiku ida-ne’e suporta 
diretamente organizasaun atu realiza nia 
Vizaun. Koletivamente, atividade hirak-ne’e sei 
loke dalan ba Administrasaun Alfándega atu 

realiza organizasaun nia Misaun espesífiku 
hirak tuirmai ne’e:

• Prevene lakon boot ba reseitas ne’ebé kauza 
liuhosi inefisiénsia ka atividade ilegál sira;

• Halo prosedimentu sira efisiente liu no lori 
Alfándega sira ba kumprimentu tuir padraun 
internasionál sira;

• Fasilita komérsiu, no atrai investimentu 
liuhosi halo fasil liu ba negósiu sira atu 
importa no esporta sasán, no

• Identifika no halakon korrupsaun iha 
Alfándega nia laran. 

Autoridade Alfándega sei hala’o atividade 
sistemátiku hirak tuirmai ne’e atu asegura 
katak ofisiál Alfándega sira hatudu hahalok 
respeitozu no maneira modun-di’ak ba kliente 
no kolega sira. 

Prioridade
Estratéjiku 4
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Tabela 4: Prioridade estratéjiku 4 – hatudu RESPEITU ba kliente no kolega sira

Atividade T1 
2021

T2 
2022

T3 
2023

T4 
2024

T5 
2025 Rezultadu estratéjiku ne’ebé entregável 

4.01  Dezenvolve no implementa Karta no Padraun Servisu Kliente Autoridade Alfándega nian. •  Regra no diretiva sira estabelese tiha ona kona-ba oinsá Alfándega sira sei fornese servisu ba kliente 
sira.

•  Definisaun klaru kona-ba Alfándega nia espetativa hosi nia kliente sira. 
•  Komprensaun klaru entre Alfándega no sira-nia kliente sira kona-ba padraun ne’ebé konkorda hodi 

hala’o negósiu.
•  Profisionalizasaun ba forsa traballu no persepsaun públiku di’ak liu kona-ba administrasaun 

Alfándega.

4.02  Mantein konfidensialidade rigorozu (negósiu-iha-konfidénsia) ba informasaun. •  Informasaun ‘despersonalizadu’ publika iha pájina-internet Alfándega nian no mós iha relatóriu ne’ebé 
publika.

4.03  Estabelese mekanizmu konsultasaun formál entre Alfándega no Negosiante sira atu diskute atividade 
importa no esporta.

•  Komité Konsultativu Alfándega no Komersiante estabelese ona no hala’o hela reuniaun regulár.
•  Akorda formál sira estabelese, bainhira presiza, hamutuk ho ajénsia governu seluk (OGA sira), ne’ebé 

partisipa iha komérsiu internasionál.
•  Koordenasaun di’ak liu entre Alfándega, OGA sira, no komunidade komersiante ne’ebé rezulta ho 

formalizasaun hosi dalan ne’ebé konkorda ba servisu, liuhosi ToR sira no arranju apropriadu seluk. 

4.04  Ofisiál Alfándega sira tenke kumpre POP aprovadu no kualkér diretiva hosi sira-nia jestór ierárkiku. •  Forsa traballu profisionál no produtivu ne’ebé kumpre ho nia POP internál aprovadu, Lei Funsaun 
Públiku sira, Lei Alfándega sira, no lei seluk.

•  Persepsaun públiku pozitivu liu ne’ebé tuirfalimai loke dalan ba konfidénsia hosi negosiante, no 
aumentu ba kobransa reseitas Estadu nian.

4.05  Dezenvolve no implementa sistema rekompensa ba empregadu Alfándega sira. •  Sistema rekompensa estabelese tiha ona, liuhosi ne’ebé kontribuisaun empregadu nian mak rekoñese 
liuhosi Sertifikadu Rekoñesimentu, no medulla sira.

•  Aumentu ba motivasaun, dezempeñu, produtividade, no kualidade servisu pesoál. 

Atividade sira:
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Avaliasaun Risku
Risku ne’ebé identifika ba implementasaun efetivu Planu Estratéjiku Autoridade Alfándega nian 
sei avalia ho maneira sistemátika no transparente. Matríz risku ida tuirmai ne’e identifika risku 
potensiál, nivel risku, no asaun ne’ebé Autoridade Alfándega sei halo hodi halo mitigasaun ba 
risku potensiál sira.

Deskrisaun risku Kategória 
(Ki’ik, Médiu, Boot) Mitigasaun risku 

1. Polítiku

1.01  Impasse polítiku esternu rezulta ho atrazu sira atu asegura Orsamentu 2020, ne’ebé rezulta ho 
atrazu iha rekrutamentu pesoál foun no emendu ba lejizlasaun Alfándega nian.

Médiu

•  Iha Juñu 2020, aliansa polítiku foun mak forma tiha no estrutura Governu no Ministru foun halo juramentu. 
•  Governu foun iha suporte hosi maioria iha Parlamentu Nasionál, nune’e iha probabilidade katak projetudalei sira sei hetan 

aprovasaun fasil liu iha Parlamentu.
•  Prepara estrutura organizasionál sira, deskrisaun servisu, POP sira, no materiál seluk atu suporta dezenvolvimentu, 

enkuandu hein hela rezultadu hosi impasse polítiku.

1.02  Ministru Finansas foun mak nomeia iha Novembru 2020. Bele han tempu ba Ministru ne’e atu 
komprende espetru tomak hosi Alfándega nia ajenda operasionál no reforma nian.

Ki’ik 

•  Vise-Ministru hala’o knaar dezde Autoridade Alfándega nia estabelesimentu tuir lei iha Outobru 2017 no dala ruma nia serbí 
nu’udar Ministru Finansas Interinu. Vise-Ministru mak suportivu ba ajenda operasionál no reforma sira.

•  Ministru Finansas foun, mós iha knaar ne’e iha Governu Konstitusionál VII, no nune’e nia komprende ajenda operasionál no 
reforma Alfándega nian.

1.03  Atrazu sira iha distribuisaun alokasaun Orsamentu 2021 ba Autoridade Alfándega, nune’e 
hamosu atrazu sira iha implementasaun atividade sira hanesan rekrutamentu no treinamentu ba 
empregadu sira.

Boot

•  Dezenvolve deskrisaun servisu bazeia-ba-kompeténsia ba pozisaun Alfándega hotu-hotu (hosi Komisáriu to’o nivel ajente) 
atu bele prontu ona bainhira rekrutamentu bele la’o ba oin.

•  Servisu besik-malu ho área relevante iha MdF atu kumpre ho regra GoTL no MdF nian no asegura distribuisaun temporada 
hosi fundu ne’ebé simu ona liuhosi Autoridade Alfándega.

•  Mantein dokumentasaun klaru no loos kona-ba oinsá gasta ona ka atu gasta fundus, halo tuir Planu Asaun Anuál (PAA).
•  Fornese atualizasaun relatóriu trimestrál kona-ba ezekusaun orsamentu tuir PAA.
•  Servisu ho MdF no GoTL nia regra no diretiva sira kona-ba utilizasaun osan Estadu nian.

2. Parte-interesada sira

2.01  Bele hasoru rezisténsia internál atu reforma no moderniza administrasaun Alfándega hosi nia 
pesoál operasionál sira.

Ki’ik

•  Ekipa lideransa atu lidera dezenvolvimentu, sosializasaun, no implementasaun reforma sira iha área Alfándega hotu-hotu.
•  Violasaun sira hasoru Estrutura Orgániku Autoridade Alfándega, DL 2/ 2020, no Kódigu Alfándega, DL 14/ 2017, sei rezulta 

ho asaun dixiplinár hasoru empregadu.
•  Violasaun sira hasoru Estatutu Funsaun Públika, Lei Nú. 8/ 2004, sei rezulta ho Autoridade Alfándega notifika Komisaun 

Funsaun Públika (KFP) kona-ba violasaun sira no rekomenda katak asaun dixiplinár tenke halo hasoru empregadu refere.

2.02  Parte-interesada no komunidade komersiante sira la hatene kona-ba prátika di’ak no padraun 
internasionál sira.

Médiu

•  Hala’o sesaun sosializa informasaun regulár entre Autoridade Alfándega no Ajénsia Governu Seluk (OGA sira, porezemplu 
APORTIL no Ministériu Peskas no Agrikultura, no parte-interesada xave, hanesan Despaxante Alfándega sira, no membru 
hosi komunidade komersiante sira kona-ba reforma Alfándega sira.

•  Dezenvolve Planu ba Partisipasaun Parte-Interesada no Komunikasaun abranjente, atu suporta diseminasaun informasaun 
no komunikasaun efetivu ho komunidade komersiante sira.

•  Estabelese grupu traballu formál sira hanesan Komité Konsultativu Alfándega no Komérsiu (KKAK) atu fahe informasaun 
no buka opiniaun kona-ba modernizasaun ba Administrasaun Alfándega.

3. Rekursu Umanu sira 

3.01  Empregadu sira iha nivel menus hosi konjuntu abilidade espesífiku rekizitu liuhosi organizasaun.

Médiu

•  Dezenvolve no fahe deskrisaun servisu bazeia-a-kompeténsia ba pozisaun hotu-hotu iha Alfándega atu loke dalan ba 
komprensaun kona-ba servisu no responsabilidade espesífiku ba atividade hotu-hotu organizasaun nian.

•  Planu rekrutamentu estabelese atu rekruta ema kualifikadu no esperiente ho konjuntu abilidade espesífiku rekizita liuhosi 
organizasaun.

•  Treinamentu indusaun/orientasaun intensivu ba empregadu foun.
•  POP ba Rotasaun Pesoál mak aprova tiha iha Maiu 2020 atu promove integridade no asegura katak rotasaun pesoál 

kalendarizadu mosu atu hamenus oportunidade ba violasaun integridade no fornese espozisaun ba empregadu sira iha 
área hotu-hotu kontroladu liuhosi Alfándegas.
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3.01  Impedimentu hosi pesoál Alfándega tuan ne’ebé la kontente kona-ba potensiál atu lakon sira-nia 
empregu no obrigasaun atu aplika fali ba sira-nia pozisaun.

Ki’ik

•  Autoridade Alfándega sei halo asaun ho transparente, sensibilidade no respeitu iha ezersísiu rekrutamentu hotu-hotu.
•  Violasaun sira kontra Estatutu Funsaun Públika, Lei Nú. 8/ 2004, sei rezulta ho Autoridade Alfándega notifika Komisaun 

Funsaun Públika (KFP) kona-ba violasaun sira no rekomenda katak asaun dixiplinár tenke halo hasoru empregadu refere.
•  Dekretu-lei Kódigu Konduta Autoridade Alfándega, hatuur hakerek padraun klaru ba hahalok espera hosi empregadu sira.

4. Saúde 

4.01 Restrisaun ba movimentu no viajen relasiona ho COVID-19 iha pontu entrada hotu-hotu liuhosi rai, 
tasi, no aéreu bele halo impaktu negativu ba entrada sasán nian tama ba país. 

Boot

•  POP espesífiku estabelese atu asegura ‘frete esensiál’ bele kompleta prosesu dezembarasu Alfándega lalais.
•  Iha ASYCUDA World, estabelese sistema kódigu ida ba sasán ne’ebé konsidera ‘esensiál’ no nune’e loke dalan ba sira-nia 

prosesamentu nu’udar iten prioridade liuhosi Alfándegas.
•  Estabelese prosesu importasaun eletróniku dezembarasu lalais ba vasina COVID-19 bazeia-ba deklarasaun provizóriu.
•  Dezenvolve ‘akordu’ formál sira entre OGA sira durante EE atu loke dalan ba dezembarasu sasán lalais liu.
•  Estabelese kondisaun di’ak, hanesan infraestrutura no ekipamentu di’ak liu iha OGA sira iha postu fronteira sira atu hetan 

asesu ba ASYCUDA World no Janela Úniku Nasionál.

4.02  4.2 Surtu tranzmisaun lokál hosi COVID-19 iha Timor-Leste

Boot

•  Iha akontesimentu hanesan ne’e, Autoridade Alfándega sei kumpre kualkér medida EE impoin hela liuhosi GoTL, hanesan 
funsionáriu naun-esensiál servisu hosi uma, funsionáriu esensiál kontinua servisu bainhira kumpre medida distánsia sosiál, 
hatais ho máskara, la hala’o reuniaun ho ema liu na’in lima (5), no adia treinamentu bazeia-iha sala-aula. 

•  Utiliza métodu seluk atu halo servisu hanesan:
•  Korrespondénsia email regulár; 
•  Hala’o reuniaun virtuál uza WhatsApp, Skype, Google Meet, Zoom ka plataforma sira-seluk; no 
•  Dezenvolvimentu materiál treinamentu ne’ebé bele fornese hosi distánsia.
•  Eventu espesiál sira mak organiza iha kontestu hosi kualkér konfinamentu no/ka medida EE, inklui:
•  Distánsia sosiál / espasu entre partisipante sira;
•  Hatais máskara obrigatóriu; no 
•  Disponibiliza dezinfetante liman iha pontu entrada sira.
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Monitorizasaun no 
Avaliasaun 
Planu Estratéjiku Autoridade Alfándega 
nian ba Tinan Lima (2021-2025), sei sujeita 
ba monitorizasaun no avaliasaun kontínuu 
durante nia implementasaun.

Progresu halo tuir atividade Alfándega nian sei 
relata iha aliñamentu ho Ministériu Finansas 
(MdF) nia rekizitu no prazu ba relatóriu. Ida-
ne’e inklui dezenvolvimentu Planu Asaun 
Anuál (PAA) ba organizasaun ne’e. Prosesu ba 
dezenvolvimentu PAA ba tinan tuirmai mak 
hahú iha fulan Abril no hetan aprovasaun iha 
Maiu kada tinan. Prosesu ida-ne’e hakotu ho 
organizasaun hatama atividade PAA aprovadu 
ba sistema finanseiru ‘Dalan ba Futuru’. Ida-
ne’e mak sistema online iha-ne’ebé ministériu 
liña no ajénsia autonoma hotu-hotu hatama 
dadus kona-ba PAA no ezekusaun orsamentu. 

Satán, relatóriu progresu regulár ba atividade 
PAA aprovadu tenke prepara, aprova 
internalmente no hatama ba sistema ‘Dalan 
ba Futuru’ kada trimestre ida. Autoridade 
Alfándega tenke uza templatu aprovadu 
liuhosi MdF ba nia PAA no atualizasaun 
trimestrál sira.

Autoridade Alfándega sei mós fornese 
atualizasaun kada fulan kona-ba nia atividade 
sira ba MdF, no mós tuir nesesidade bainhira 
husu atu halo hanesan ne’e.

Besik Planu Estratéjiku tinan lima ne’e nia ikus, 
relatóriu ida kona-ba nia alkansamentu no 
aprendizajen xave sira sei elabora no submete 
ba MdF.

Orsamentu Anuál no 
Relatóriu Finanseiru 
Nu’udar ajénsia autonoma, Autoridade 
Alfándega sei iha obrigasaun atu relata 
kona-ba nia ezekusaun orsamentu anuál no 
fornese atualizasaun finanseiru regulár. Siklu 
orsamentu anuál hahú iha fulan Juñu no 
prosesu hakotu ho Governu nia submisaun 
hosi proposta orsamentu ba tinan tuirmai ba 
Parlamentu Nasionál iha Outobru. Ezekusaun 
hosi Orsamentu Estadu aprovadu hahú hosi 
Janeiru kada tinan.

Kada trimestre ida, Autoridade Alfándega 
sei iha obrigasaun atu relata kona-ba nia 
ezekusaun orsamentu halo tuir atividade PAA 
aprovadu. Informasaun kona-ba orsamentu 
tenke hatama ba sistema ‘Dalan ba Futuru’, 
hodi fornese detalle sira kona-ba progresu tuir 
atividade PAA sira no ezekusaun orsamentu 
iha trimestre anteriór. Sistema ‘Dalan ba 

Futuru’ mak jere liuhosi Unidade Planeamentu, 
Monitorizasaun no Avaliasaun (UPMA) iha 
Gabinete Primeiru Ministru. UPMA mak uza 
dadus planeamentu no finanseiru atu relata 
kona-ba dezempeñu hosi ministériu liña no 
ajénsia autonoma hotu-hotu tuir sira-nia 
organizasaun nia ezekusaun orsamentu halo 
tuir Indikadór Dezempeñu Xave sira (IDKs).

Autoridade Alfándega tenke uza templatu 
aprovadu liuhosi MdF atu halo atualizasaun 
orsamentu no finanseiru trimestrál sira. 
Organizasaun ne’e sei mós fornese 
atualizasaun orsamentu no finanseiru sira tuir 
nesesidade bainhira husu atu halo ida-ne’e.
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The Customs Authority of Timor-Leste, has, under the leadership of its Acting Commissioner, 
charted a future that enables the organization to transition to a modern and professional 
Customs administration.

I would like to commend the Customs Authority leadership team for their efforts in developing 
its first Strategic Plan for the organization. Customs plays a key role in helping to develop the 
country, by, among other things, generating revenue for the State. The Customs Authority’s 
vision for a prosperous future for the country, and its commitment to implementing the 
activities in this strategic plan, will improve public perception, and strengthen business 
confidence in the country. These strategies, over time, will promote stronger economic activity, 
which will contribute to the Government’s efforts of joining the World Trade Organization 
(WTO) and accession to the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). The strategic 
priorities over the coming years, as described in this plan, will also strengthen the Customs 
Authority’s commitment to adopt the tenets of the World Customs Organization (WCO) Revised 
Arusha Declaration, as well as improve its global and regional reputation as a professional and 
modern organization, that adheres to international standards and best practices in Customs 
administration.

The Customs Authority is committed to a culture of excellence, by promoting high standards 
of Integrity, Professionalism, Transparency, and Respect in Customs administration. This 
document sets out the strategic priorities over the coming years, and importantly, explains how 
Customs will achieve its mission.

The rapidly changing external environment does not change the role of Customs, but it will 
influence its work and focus over the next five years. The ability of the Customs Authority to 
respond to change effectively will ensure its success.

I am proud of the work of the Customs Authority, and its contribution to the development of 
Timor-Leste.  
       
 

Rui Augusto Gomes
Minister of Finance

Foreword from the 
Minister of Finance 
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As the accountable authority of the organization, I am pleased to present the first Customs 
Authority’s Five Year Strategic Plan, covering the period 2021-2025. This document describes 
our priorities for the coming years, in our steadfast commitment to modernizing the Customs 
administration of Timor-Leste, and professionalizing our workforce. 

As an organization, over the next five years, we are determined to chart a future that embodies 
our core values of Integrity, Professionalism, Transparency and Respect, whilst also achieving 
our Vision and Mission of the organization.

This strategic plan provides a clear strategy for how the organization will operate, and how we 
will know that we have successfully delivered on our business objectives.

Our reputation, in part, depends on the perception of the public and wider trading community, on 
how Customs provides quality service. I am proud to lead efforts that promote integrity across 
the workforce and ensure an effective and efficient Customs administration.

  

José António Fatíma Abílio
Acting Commissioner, Customs Authority

Introduction from the 
acting Commissioner 
of Customs Authority
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Purpose
The purpose of the Customs Authority 
Strategic Plan is to set out a clear strategy 
for reforming the Customs administration 
in Timor-Leste over the next five years, from 
2021-2025.

The Customs Authority’s Strategic Plan 
is guided by four (4) core values, namely, 
Integrity, Professionalism, Transparency and 
Respect. This plan explains how the Customs 
Authority will improve its performance in 
each of its core values, to become a high 
performing and productive organization. In 
doing so, the Customs Authority will achieve 
its Vision and Mission.

In addition, this Strategic Plan positions the 
organization to meet its legal obligations in 
accordance with the two key Customs laws 
of Timor-Leste, namely, Organic Structure of 
the Customs Authority, Decree-Law 2/ 2020, 
and the Customs Code, Decree-Law 14/ 2017. 
Furthermore, the nuclear structure of the 
Customs Authority is defined by a Ministerial 
Diploma.

Lastly, the Customs Authority’s Strategic 
Plan is supported by institutional documents 
including the Customs Authority Annual Action 
Plan (AAP) and quarterly reports.

Vision
To increase and sustain the economic 
prosperity of the country, businesses, and the 
people of Timor-Leste, by reforming Customs 
activities.

Mission
The Customs Authority’s mission is to reform 
Customs in the following ways:

• Secure the nation’s borders, and stop illegal 
or restricted goods from entering or exiting 
the country;

• Ensure that all appropriate duties and taxes 
are collected in a fair and transparent way;

• Prevent major losses in revenue caused by 
inefficiencies or illegal activities;

• Make procedures more efficient and bring 
Customs into compliance with international 
standards;

• Facilitate trade, and attract investment by 
making it easier for businesses to import 
and export goods; and

• Identify and eradicate corruption from within 
Customs. 

The Customs Authority is founded upon the 
following four (4) core values:
 
1.INTEGRITY is the foundation of the 
Customs Authority
Integrity means all employees will treat people 
the same, and apply the law fairly. Integrity 
requires that employees act with honesty and 
openness. In this way, the Customs Authority 
will promote good governance and trade 
facilitation.

2.PROFESSIONALISM in all practices
The Customs procedures are being simplified 
and standardized to international practice 
and the Timor-Leste Harmonized tariff 
classifications facilitates the faster movement 
of goods across international borders. New 
IT systems, through ASYCUDA World, create 
swift customs processes that shorten waiting 
times for goods in transit, Customs clearance 
and release.

3.TRANSPARENCY in our activities
The Customs Code ensures that the Customs 
Authority will publish rules, directives or any 
changes to the Code and allow Customs to 
actively consult with the private and public 
sector on various issues. The Code also 
makes it clear what information importers and 
exporters need, including records that they 
have to keep for auditing purposes.

4. RESPECT will form the basis for dealing 
with clients
Respect means being sensitive and responsive 
to the rights and needs of our clients. Respect 
requires that employees act with courtesy and 
efficiency at all times. Respect for clients also 
means providing excellent customer service.

Strategic Plan 
- Overview

Customs Authority 
Core Values
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The Customs Authority was established 
through Decree-Law 9/ 2017 of 29 March, 
succeeding the National Directorate of 
Customs, under the portfolio responsibility 
of the Ministry of Finance. In January 2020, 
a new Organic Structure of the Customs 
Authority, Decree-Law 2/ 2020, was 
promulgated and in April 2020, the new 
structure came into effect. The Customs 
Authority is now comprised of four (4) 
National Directorates, and six (6) support 
Units, which enable the organization 
to achieve its legal obligations. The 
organizational structure, as defined by DL 2/ 
2020, increases efficiency and effectiveness 
in the collection of State revenue, increases 
flexibility and reduces bureaucracy. 
Importantly, the structure enables improved 
service delivery. The areas of the Customs 
Authority are:

• National Directorate of Operations: is 
responsible for ensuring the direction of all 
the operational activities of the Customs 
Authority, as well as ensuring the activities 
related to the inspection, prevention and 
repression of Customs and tax fraud, 
through the deconcentrated services.

• National Directorate of Risk Management: 
is responsible for ensuring the identification 
of risk situations for Customs activities, as 
well as ensuring the activities related to the 
investigation, prevention and prosecution of 
Customs and tax fraud.

• National Directorate of Customs 
Compliance Management: is responsible 
for ensuring the mechanisms related to the 
areas of taxation, Customs regulation, and 
excise duties.

• National Directorate of Administration, 
Finance and Logistics: is responsible for 

ensuring Customs activities related to the 
management of resources, finance and 
logistics.

• Internal Audit and Ethics Unit: is responsible 
for the development of inspections and audit 
activities of the Customs Authority. The 
unit carries out monitoring and evaluation 
of the organizational structure, training 
of employees, administration of human, 
material and financial resources, compliance 
with internal regulations and instructions, 
and implementation of internal quality 
standards.

• Legal Unit: is responsible for providing 
technical legal support in the preparation 
of legal diplomas, as well as providing legal 
advice.

• Appeal Unit: is responsible for coordinating 
and directing the preparation of opinions on 
complaints, appeals, or other procedures of 
a similar nature. 

• Institutional Relations and Communications 
Unit: is responsible for promoting and 
supporting contacts between the Customs 
Authority and taxpayers, and between 
national and international institutions, as 
well as managing the communications and 
image of the organization.

• Informatics and Customs Statistics Unit: 
is responsible for managing and developing 
computer systems and applications for 
supporting statistical production.

• Human Resources Management and 
Training Unit: is responsible for ensuring the 
human resources process, researching and 
developing proposals on policy guidelines, 
organizational management and training, 
including the recruitment system.

Organic Structure 
of the Organization

Organizational Structure 
of Customs Authority

Support Office
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Informatics and Customs
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National Directorate
of Operations

Department
of Risk Analysis

Department
of Customs
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Department
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Department
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and Free Zones
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Timor-Leste is a growing country and needs 
to have modern and efficient systems to 
support this growth. The Customs Authority 
is an important source of revenue and helps 
to secure the nation’s borders. It controls the 
movement of people, goods, vehicles, ships 
and aircraft into, and out of Timor-Leste. In 
addition, the border also faces a number of 
emerging challenges. For example, Customs 
is tasked with monitoring the movement of 
people coming from different countries to 
visit Timor-Leste, whether for employment, 
business, or for tourism. The Customs 
Authority also monitors the range of products 
which enter the country. All products must 
meet changing national standards across 
food safety, agriculture, chemicals (including 
pesticides and fertilizers), medicines and 
livestock. These standards are to protect 
Timorese flora and fauna and to protect 
the Timorese people. In addition, as new 
investments emerge, it increases the volume 
of trade, and the growing business community 
expects efficiency and professionalism from 
the Customs Authority.

Therefore, the Customs Authority requires 
specific reforms to meet the demands of 
a growing economy and to help facilitate 
trade with regional partners. This strategic 
plan will guide Customs in its modernization 
and reform agenda from 2021 to 2025. By 
achieving the business deliverables in this 
plan, it will contribute to the Government’s 
efforts of joining the WTO and accession to 
ASEAN. These two initiatives are linked to 
GoTL formally acceding the Revised Kyoto 
Convention (RKC) on Customs Procedures. 
More broadly, the targeted reforms described 
in this plan have dual advantages. Firstly, 
focusing on systemic improvements that 
are internationally recognized (such as 
continuous enhancement of the ASYCUDA 
World system) and adopting best practices 

(such as introduction of standard operating 
procedures across all Customs areas), 
positions Timor-Leste as a country where 
conditions are favorable to trade regionally. 
Secondly, by delivering on the GoTL’s 
commitment to adhere to tenets of the WCO 
Revised Arusha Declaration, the Timor-Leste 
Customs Authority, is demonstrating globally 
that integrity and good governance are at 
the core of all its activities, thus opening up 
its economy to increased investment, trade 
facilitation and diversification into non-revenue 
sectors. 

In addition, it is important to maintain the 
Customs Authority efforts to continue 
implementing the World Trade Organization 
(WTO) Trade Facilitation Agreement (TFA), 
2013, that poses obligations not only to 
Customs, but to Other Government Agencies 
(OGAs) that participate, in one way or another, 
in the international trade of goods. To this end, 
the Customs Authority has largely aligned 
its legal framework to the TFA and is also 
making progress in reviewing its key clearance 
procedures to make them compliant with 
the TFA and other international standards. 
However, more efforts are needed in this field, 
particularly in encouraging the government to 
activate the National Commission on Trade 
Facilitation so this can exercise its role of 
coordinating border agencies co-operation. 

Furthermore, the Customs reform efforts 
has highlighted the importance of using data 
to determine initial baselines from where 
improvements can be made. The data has 
shown that many procedures take too long 
through the performance of repetitive or 
unnecessary tasks, which in most cases are 
performed manually, indicating that reform 
efforts should be aimed at eliminating 
duplication and automating what can be 
performed electronically.  The use of data to 

The Need for Reform
guide procedural reform activities is starting 
to bear fruit and can be seen in the time it 
takes to clear import goods through Customs. 
This measure of time has shown steady 
progress in the last three (3) years, which has 
come down from 5.54 days in 2018 to 3.51 
days in 2020 (See table 1: Trade statistics 
in Timor-Leste).  While this is a promising 
improvement, it is below the average for the 
East Asia and Pacific Region of 2.85 days 

(source: World Bank Doing Business Report 
2021) and far behind Singapore, the best 
performer in the region, with an average of 1.3 
days. Finally, it is important to understand that 
long-term sustainable reforms in Customs 
administration, will only happen when the full 
spectrum of reform activities, as described in 
this strategic plan, are achieved.

Table 1: Trade statistics in Timor-Leste

Source: Extracted from ASYCUDA World system on 25 February 2021. 

Data 2020 (Jan/Dec) 2019 (Jan/Dec) 2018 (Jan/Dec)

Total Number of Export DAUs 812 545 1,197

Total Number of Import DAUs 221,379 152,042 128,938

Number of Import DAUs through Dili Port 158,018 104,061 86,155

Total Revenue from Imports $65,357,578.28 $68,049,599.38 $67,531,759.20

Total Import Revenue from Dili Port $64,493,042.94 $67,021,544.84 $61,301,574.74

Average Import clearance time in days (and 
fraction of day)
*Time is measured from time of DAU Registra-
tion in AW to the time the “Exit Note” is validated 
in the system.

3.51 days 4.78 days 5.54 days
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The strategic priorities of the Customs Authority are aimed at 
achieving the Vision “to increase and sustain the economic 
prosperity of the country, businesses, and the people of Timor-
Leste, by reforming Customs activities”. These priorities are 
also centered on the four (4) core values of the organization. 
By strengthening and embedding Integrity, Professionalism, 
Transparency and Respect throughout the Customs Authority, 
will result in a more professional and productive workforce. A 
productive workforce, together with the necessary infrastructure 
and systems, will lead to better performance of the organization, 
which in turn will lead to increased and sustainable economic 
prosperity for the country, businesses and people of Timor-Leste. 
Within this plan, these priorities are also aligned with the Mission of 
the Customs Authority.

The following sections describe how the Customs Authority will 
achieve its Vision and Mission, by embedding its stated Values 
across Customs activities and the deliverables it will achieve over 
the next five years.

Strategic Priorities 
and Deliverables

Customs Authority senior management team
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Integrity is a prerequisite for the proper 
functioning of Customs administration, and 
the Government of Timor-Leste (GoTL), 
has committed to combat public and 
private corruption in Customs by adopting 
the Revised Arusha Declaration, through 
Government Resolution No. 42/ 2016. The 
Declaration is an important part of the GoTL’s 
efforts to reform the Customs Authority, as 
raising the integrity of Customs will ensure 
good governance and trade facilitation.

Also, in accordance with Article 38 of DL 2/ 
2020, in addition to the rules applicable to 
civil servants, employees of the organization 
must adhere to a Customs Authority Code 
of Conduct, declare conflicts of interest, and 
comply with the disciplinary system, all of 
which will be defined in a decree-law. These 
important measures promote integrity and 
anti-corruption within any effective Customs 
administration.

This strategic priority will ensure that the 
Customs administration makes solid progress 
in achieving the following specific Missions of 
the organization:

• Identify and eradicate corruption from within 
Customs;

• Make procedures more efficient and bring 
Customs into compliance with international 
standards; and

• Facilitate trade, and attract investment by 
making it easier for businesses to import 
and export goods.

Over the next five years, the Customs Authority 
will undertake the following systematic 
activities to embed integrity across all levels 
and locations of Customs.

Embed INTEGRITY 
in Customs Authority

Strategic
Priority 1
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Table 1: Strategic Priority 1 – Embed INTEGRITY in the Customs Authority 

Activity Y1 
2021

Y2 
2022

Y3 
2023

Y4 
2024

Y5 
2025 Strategic deliverable 

1.01 Develop and implement a Customs Authority Code of Conduct decree-law. All existing and new 
employees must read, sign and adhere to the Code of Conduct.

•  A professional standard of conduct established, promoting an organizational culture that demonstrates the 
Customs values of Integrity, Professionalism, Transparency, and Respect.

1.02  Ensure compliance with CAC Law 7/ 2020, Measures to prevent and combat corruption, 
specifically in relation to employees completing and submitting a Declaration of Interests, Assets 
and Liabilities (IAL) form to CAC.

•  Employee disclosure of IAL submitted to CAC in compliance with Law 7/ 2020.
•  Increased integrity and good governance across the organization, resulting in overall increased collection of 

State revenue.

1.03  Establish formal partnerships with Timorese anti-corruption institutions. •  Formal agreements signed with anti-corruption institutions, such as CAC and Office of the Prosecutor General 
(PGR).

•  Regular coordinated meetings occurring, resulting in an integrated approach to addressing corruption within 
and between institutions.

•  Strengthened and coordinated anti-corruption measures developed and implemented, resulting in increased 
collection of State revenue.

1.04  Consistently apply Timorese Customs laws, such as the Customs Code (DL 14/ 2017) and 
Customs Authority organic law (DL 2/ 2020).

•  Demonstrated consistency in decision-making based in law, leading to increases in economic activity and 
collection of State revenue.

•  Improved public perception of the business environment, tested through customer feedback.

1.05  Disciplinary action initiated by Customs Authority against breaches of the Customs Code (DL 14/ 
2017), Customs organic law (DL 2/ 2020), and approved Standard Operating Procedures (SOPs).

•  Formal investigations are documented by Customs and archived in accordance with relevant institutional 
policies, rules and guidelines.

•  Disciplinary decisions are transparent and based on law.
•  Strengthened anti-corruption measures and SOPs that meet international standards developed and 

implemented, resulting in a professional workforce and increased collection of State revenue.

1.06  Develop and implement a Customs Authority Integrity Action Plan (IAP) that complies with the 
Law 7/ 2020, Measures to prevent and combat corruption, and the CAC Anti-Corruption Plan 
(under development).

•  IAP developed, socialized and implemented throughout the organization. 
•  Training on IAP conducted.
•  Regular reporting on IAP.
•  Professionalization of the workforce.
•  Increased public perception of the Customs administration.
•  Increases in collection of State revenue.

1.07  Develop and implement a Capacity Building Plan (CBP). •  CBP developed and aligned to the Customs Authority Strategic Plan.
•  Training and development activities informed by CBP.
•  Regular reporting on CBP.

1.08  Develop and implement policies, systems and procedures to enable good governance within the 
organization.

•  Improvements in organizational development through the development of Strategic Plan, CBP, ACP, Client 
Service Charter, Code of Conduct, organizational structures, SOPs.

•  Strengthened anti-corruption measures developed and implemented, resulting in increased collection of State 
revenue.

1.09  Increased skills set of Customs officers leading to improved productivity and professionalization 
of the workforce..

•  Organization is operating in accordance with the World Customs Organization (WCO) Revised Arusha 
Declaration by promoting integrity in Customs administration, as per Government Resolution No. 42/ 2016.

•  Scheduled staff rotations occurring to provide exposure in all Customs controlled areas.
•  Increased skills set of Customs officers. Leading to improved productivity and professionalization of the 

workforce.

1.10  Develop and implement procedures that are clear to staff, transparent to stakeholders and 
prevent integrity breaches 

•  Standard Operating Procedures (SOPs) are communicated and followed by Customs staff and relevant 
stakeholders.

•  A modern Customs administration that demonstrates international best practices and standards.

Activities:
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The Customs Authority understands that its 
people, together with systems and processes 
that are fit-for-purpose, are the enablers of a 
modern Customs administration. That is why 
over the next five years, the organization will 
develop and implement Standard Operating 
Procedures (SOPs), as well as maintain, 
update and develop ASYCUDA World 
consistent with future changes in Customs 
procedures.

In addition, the organization will 
professionalize its workforce by undertaking a 
targeted and phased approach to recruitment 
and invest in the training and development of 
its employees. These activities will ensure a 
highly professional and productive workforce, 
with specific skill sets relevant to the context 
in which Customs operates in Timor-Leste.

This strategic priority will directly assist in 
continuous efforts to modernize the Customs 

administration, and will focus on achieving 
the following specific Missions of the 
organization:

• Secure the nation’s borders, and stop illegal 
or restricted goods from entering or exiting 
the country;

• Ensure that all appropriate duties and taxes 
are collected in a fair and transparent way;

• Prevent major losses in revenue caused by 
inefficiencies or illegal activities;

• Make procedures more efficient and bring 
Customs into compliance with international 
standards; and

• Facilitate trade, and attract investment by 
making it easier for businesses to import 
and export goods.

The organization will undertake the following 
systematic activities to professionalize the 
workforce.

Ensure 
PROFESSIONALISM 
of the workforce

Strategic
Priority 2
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Table 2: Strategic Priority 2 – Ensure PROFESSIONALISM of the workforce 

Activity Y1 
2021

Y2 
2022

Y3 
2023

Y4 
2024

Y5 
2025 Strategic deliverable 

2.01  Design and issue valid identification (ID) cards to Customs employees. •  Employees have a valid ID card and are required to present their identification to enter Customs controlled 
areas.

2.02  Design and issue official work uniforms, including epaulette and other insignia of badges. •  Employees wear official work uniforms, including epaulette and other insignia, during work hours and official 
events when required to do so.

2.03  Develop and implement Standard Operating Procedures (SOPs) across all operational areas of 
Customs to bring the organization in line with international standards.

•  All operational areas of Customs undertake activities in accordance with approved SOPs, hence improving 
efficiency, effectiveness, professionalism, and productivity.

•  Simplification and standardization of import and export procedures in line with international standards.
•  Professional workforce, conducting their activities in accordance with approved SOPs, thus enabling favorable 

trading conditions, resulting in increases in collection of State revenue.
•  Facilitate regional and international trade, thus increasing investment, which increases volume of trade.

2.04  Undertake targeted recruitment planning and recruit suitably qualified or experienced people to 
the organization.

•  A professional and productive organization, with officers who have relevant qualifications, skills and experience 
working across all areas of Customs.

•  Increased workforce morale, whereby Customs officers exhibit professionalism and pride in their work.

2.05 Develop and implement training and evaluation decree-law, which will support activities to 
professionalize the workforce. 

•  Continuous and targeted investment in training and development of employees, which are aligned to the 
Strategic Plan and CBP.

•  Skilled workforce with specific skill sets relevant to the requirements of the organization.
•  Recognition of completion of relevant training and development activities.

2.06  Establish a Human Resources Management (HRM) Unit, to take over the HRM duties currently 
performed by MoF Human Resources Unit.

•  Successful establishment of a fully functioning HRM Unit that undertakes:
•  workforce planning;
•  recruitment, selection and promotion on merit;
•  performance management;
•  conditions and benefits of employment;
•  conduct and discipline;
•  pensions; and
•  training and development.

2.07  Reduce clearance times for import of goods at all Customs entry points. •  SOPs developed and implemented.
•  Successful operation of a modern IT system, which produces data to support Customs management to make 

informed strategic decisions about importation of goods into the country.
•  Increase in trading community confidence to do business with Customs, thus increasing the collection of State 

revenue.
•  More business confidence for import and export of goods.

2.08  Initiate proceedings, when required, to make amendments to Customs laws, such as the 
Customs Code (DL 14/ 2017) and Customs organic law (DL 2/ 2020).

•  Legal amendments discussed, drafted, approved and implemented. 
•  Changes to laws are communicated to employees and reported in strategic reports.

2.09  In collaboration with relevant line Ministries, establish an International Trade Centre in Batugadé 
border post.

•  Improved trade facilitation at Batugadé, resulting in increases in the movement of goods, and higher collection 
of State revenue.

2.10  Establish an Integrated Clearance Services Office (ICSO) to service Dili Port Operations and Dili 
International Airport, to facilitate faster processing of imports and exports.

•  Customs Authority and selected other government agencies (OGAs) using a single electronic processing 
system for import and export declarations (DAUs).

•  A coordinated approach to processing of DAUs, leading to faster clearance times.
•  Increases in State revenue collection.

2.11 Develop and implement the National Single Window (NSW) •  Customs Authority and participating OGAs using the NSW for processing imports and exports.
•  A coordinated approach to processing of DAUs through the NSW, resulting in less bureaucracy for the trading 

community.
•  Improved public perception with electronic and transparent system of doing business. 
•  Fully functioning NSW will contribute towards GoTL agenda of accession to World Trade Organization (WTO) 

and Association of South East Asian Nations (ASEAN).

Activities:
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Transparency of Customs laws and related 
directives, rules and procedures are widely 
recognized as being essential elements 
to improve the overall public perception of 
Customs activities. In addition, transparency 
and predictability are the starting point for 
ensuring a stable rules-based environment for 
import and export processes.
 
The Customs Authority is committed 
to establishing an organization that is 
transparent in how it conducts its business 
activities, to improve public perception and 
enable the public to make informed decisions 
about trading activities.

This strategic priority enables the 
Customs Authority to achieve its Vision, by 

concentrating efforts to progress the following 
specific Missions of the organization:

• Prevent major losses in revenue caused by 
inefficiencies or illegal activities;

• Make procedures more efficient and bring 
Customs into compliance with international 
standards;

• Facilitate trade, and attract investment by 
making it easier for businesses to import 
and export goods.

Over the next five years, the Customs Authority 
will undertake the following systematic 
activities to ensure transparency in the way it 
conducts its activities. 

Promote 
TRANSPARENCY 
in all activities 

Strategic
Priority 3
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Table 3: Strategic Priority 3 – Promote TRANSPARENCY in all activities

Activity Y1 
2021

Y2 
2022

Y3 
2023

Y4 
2024

Y5 
2025 Strategic deliverable 

3.01  Publish information about the Customs Code (DL 14/ 2017) on the Customs website and provide 
training to the trading community on the Code.

•  Customs Authority publishes rules, directives or any changes to the Code, enabling the public and trading 
community to make informed decisions about trading activities.

•  Improved business confidence, resulting in increases in collection of State revenue.

3.02  Disseminate Customs statistics and information to the public in a timely manner through the 
website.

•  Public able to access information on international trade, free of charge, to enable them to make informed 
decisions about trading activities.

•  Improved business confidence, resulting in creases in collection of State revenue.

3.03  ASYCUDA World used to collect data and share information to the public on the collection of 
revenue. 

•  Customs publishes trade data on the website, and other means, to enable the public to make informed 
decisions.

•  Revenue collection is reported in Annual and Budget Reports, and on a ‘needs basis’.

3.04  Make it easier for clients to make payments relating to Customs activities. •  Implementation of electronic payments (POS) in 2 banks (BNU and BNCTL).
•  Trading community able to make electronic payments (POS) online anytime, anywhere.

3.05  Develop and implement a Right to Appeal policy. •  Right to Appeal policy is accessible to the public and trading community. 

3.06  Undertake post-clearance audits (PCAs) regularly. •  Customs investigates irregularities identified from PCAs.
•  Trading community comply with Customs laws, rules and guidelines.

3.07  Develop and implement a Stakeholder Engagement and Communications Plan. •  A standardized way on how to interact internally and externally established.
•  External communication is handled exclusively by a designated area within Customs, such as the Institutional 

Relations and Communications Unit.

Activities:
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The Customs Authority respects the public 
and trading community, and strives to be 
responsive to its clients. The organization 
demonstrates respect by treating its 
employees and clients with courtesy and 
fairness.
 
In addition, over the next five years, the 
organization is committed to building and 
deepening relationships with clients and key 
stakeholders, to strengthen its reputation 
as a modern Customs administration that 
considers feedback from the public and 
trading community to continually improve its 
customer service.
 
This strategic priority directly supports 
the organization towards its stated Vision. 
Collectively, activities will enable the Customs 

administration to achieve the following 
specific Missions of the organization:
• Prevent major losses in revenue caused by 

inefficiencies or illegal activities;
• Make procedures more efficient and bring 

Customs into compliance with international 
standards;

• Facilitate trade, and attract investment by 
making it easier for businesses to import 
and export goods; and

• Identify and eradicate corruption from within 
Customs. 

The Customs Authority will undertake the 
following systematic activities to ensure 
that Customs officials behave in a respectful 
and courteous manner with their clients and 
colleagues.

Show RESPECT for 
clients and colleagues

Strategic
Priority 4
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Table 4: Strategic Priority 4 – show RESPECT for clients and colleagues

Activity Y1 
2021

Y2 
2022

Y3 
2023

Y4 
2024

Y5 
2025 Strategic deliverable 

4.01  Develop and implement a Customs Authority Client Service Charter and Standards. •  Established rules and guidelines for how Customs will provide client service.
•  Clear definition of what Customs expects from its clients. 
•  Clear understanding between Customs and their clients on agreed standards for conducting 

business.
•  Professionalization of workforce and improved public perception of Customs administration.

4.02  Maintain strict confidentiality (business-in-confidence) of information. •  ‘De-personalized’ information published on Customs website and in published reports.

4.13  Establish formal Customs and Business consultation mechanisms to discuss import and export activities. •  Customs and Trade Consultative Committee established and holding regular meetings.
•  Formal agreements established, when required, with other government agencies (OGAs) participating 

in international trade.
•  Improved coordination between Customs, OGAs, and trading community, leading to formalization of 

agreed ways of working, through TORs and other appropriate arrangements. 

4.04  Customs officials must obey approved SOPs and instructions given by the hierarchical manager. •  Professional and productive workforce that complies with approved internal SOPs, Civil Service laws, 
Customs laws and other related laws.

•  Increased public perception, which in turn enable business confidence and leads to increases in 
collection of State revenue.

4.05  Develop and implement a Customs employee reward system. •  A reward system established whereby employee contributions are recognized by awarding of 
Certificate of Recognition, and medals.

•  Increased staff motivation, performance, productivity, and quality of service. 

Activities:
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Identified risks to the effective implementation of the Customs Authority Strategic Plan will be 
assessed in a systematic and transparent manner. The following risk matrix identifies potential 
risks, risk level, and the actions Customs Authority will take to mitigate potential risks.

Risk Assessment 

Risk description Rating (Low, Medium, High) Risk mitigation

1 . Political

1.01  The external political impasse has resulted in delays to securing a 2020 Budget, which has resulted in 
delays of recruitment of new staff and amendments to Customs legislation.

Medium

•  In June 2020, a new political alliance was formed and a new Government structure and Ministers were sworn-in. 
•  The new Government has the support of the majority in National Parliament, hence it is likely that passing bills 

through Parliament will be easier.
•  Prepare organizational structures, job descriptions, SOPs and other material to support organizational 

development, while awaiting the outcome of the political stalemate.

1.02  A new Minister of Finance was appointed in November 2020. It may take some time for the Minister to 
understand the full spectrum of Customs operational and reform agendas.

Low 

•  The Vice-Minister has been in the role since the Customs Authority was established in law in October 2017 and 
from time-to-time has acted as the Interim Minister of Finance. The Vice-Minister has been supportive of the 
operational and reform agendas.

•  The new Minister of Finance, also held the position in the 7th Constitutional Government, and therefore 
understands Customs operational and reform agendas.

1.03  Delays in the distribution of the 2021 Budget allocation for Customs Authority, hence potentially causing 
delays in activities such as recruitment and training of employees.

High

•  Develop competency-based job descriptions for all Customs positions (from Commissioner to officer level) in 
readiness for when recruitment can occur.

•  Work closely with relevant areas of MoF to comply with GoTL and MoF rules and ensure timely distribution of 
Customs Authority appropriated funds.

•  Keep clear and accurate documentation of how funds have or will be spent, as per the Annual Action Plan (AAP).
•  Provide quarterly report updates on the budget execution against AAP.
•  Work within MoF and GoTL rules and guidelines on responsible usage of State funds.

2. Stakeholders

2.01  There may be internal resistance to reforming and modernizing Customs administration amongst 
operational staff.

Low

•  Leadership team to lead in the development, socialization and implementation of reforms across Customs.
•  Breaches to Organic Structure of Customs Authority, DL 2/ 2020, and the Customs Code, DL 14/ 2017, will result 

in disciplinary action being taken against an employee.
•  Breaches against the Statute of the Civil Service, Law No. 8/ 2004, will result in Customs Authority notifying 

the Civil Service Commission (CSC) of breaches and recommending disciplinary action be taken against an 
employee.

2.02  Stakeholders and the trading community are unaware of best practices and international standards.

Medium

•  Conduct regular information awareness sessions between Customs Authority and Other Government Agencies 
(OGAs), for example APORTIL and Ministry of Fisheries and Agriculture, and key stakeholders, such as Customs 
Brokers, and members of the trading community about Customs reforms.

•  Develop a comprehensive Stakeholder Engagement and Communications Plan, to support effective 
dissemination of information and communication with the trading community.

•  Establish formal working groups such as the Customs and Trade Consultative Committee (CTCC) to share 
information and seek opinions on the modernization of Customs administration.

3. Human Resources 

3.01  Employees have a low level of specific skill sets required by the organization.

Medium

•  Develop and disseminate competency-based job descriptions for all positions within Customs to enable 
understanding of specific tasks and responsibilities across all activities of the organization.

•  A recruitment plan established to recruit qualified and experienced people with specific skill sets required by the 
organization.

•  Intensive induction training for new employees.
•  A Staff Rotation SOP was approved in May 2020 to promote integrity and ensure scheduled staff rotations 

occur to reduce opportunities for integrity breaches and to provide employees exposure in all Customs 
controlled areas.
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3.02  Disruption from existing Customs staff who are unhappy about potentially losing their jobs and having to 
reapply for their positions.

Low

•  Customs will act transparently, sensitively and respectfully in recruitment exercises.
•  Breaches against the Statute of the Civil Service, Law No. 8/ 2004, will result in Customs Authority notifying the 

CSC of breaches and recommending disciplinary action be taken against an employee.
•  Customs Authority Code of Conduct decree-law, sets out clear standards of behavior expected of employees.

4. Health 

4.01  COVID-19 related travel restrictions at all entry points by land, sea and air could negatively impact entry of 
goods into the country. 

High

•  Established specific SOPs to ensure ‘essential cargo’ can be expedited through Customs clearance.
•  In ASYCUDA World, establish a code system for goods deemed ‘essential’ and thus able to be cleared as priority 

items through Customs.
•  Establish a fast clearance electronic import process for COVID-19 vaccines based on a provisional declaration.
•  Develop formal ‘agreements’ between OGAs during SoE to enable faster clearance of goods.
•  Establish the right conditions, such as improved infrastructure and equipment in OGAs and border posts to 

access ASYCUDA World and National Single Window.

4.02  Outbreak of local transmission of COVID-19 within Timor-Leste

High

•  In such an event, Customs Authority will adhere to any GoTL imposed SoE measures, such as non-essential 
staff working from home, essential staff continuing to work while complying with social distancing measures, 
wearing of masks, not holding meetings with more than five (5) persons, and postponing classroom-based 
training.   

•  Utilize other methods of working, such as regular email correspondence, hold virtual meetings via the use of 
WhatsApp, Skype, Google Meet, Zoom or other platforms, and development of training material that can be 
delivered remotely. 

•  Special events are organized in the context of any lockdown and/ or SoE measures, including social distancing/ 
spacing between participants, mandatory wearing of masks, and sanitizers available at entry points.
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Monitoring 
and Evaluation
The Customs Authority Five Year Strategic 
Plan (2021-2025), will be subject to 
continuous monitoring and evaluation during 
the course of its implementation.

Progress made against Customs activities 
will be reported in line with existing Ministry 
of Finance (MoF) reporting requirements 
and timeframes. This includes the 
development of an Annual Action Plan (AAP) 
for the organization. The process for the 
development of the AAP for the proceeding 
year commences in April and is approved in 
May annually. This process culminates with 
the organization inputting the approved AAP 
activities into the ‘Dalan ba Futuru’ financial 
system. This is an online system where all line 
Ministries and autonomous agencies upload 
data regarding AAP and the execution of the 
budget. 

In addition, regular progress reports for 
approved AAP activities must be prepared, 
approved internally and uploaded to ‘Dalan ba 
Futuru’ every quarter. It is a requirement that 
the Customs Authority use MoF approved 
templates for the AAP and the quarterly 
updates.

The Customs Authority will also provide 
monthly updates on its activities to the 
MoF, as well as on an as needs basis when 
requested to do so.

Towards the end of the five-year Strategic 
Plan, a report on the key achievements and 
learnings will be prepared and submitted to 
the MoF.

Annual Budgets 
and Financial Reporting
As an autonomous agency, the Customs 
Authority will be required to report on its 
annual budget execution and provide regular 
financial updates. The annual budget cycle 
commences in June and the process 
culminates with the Government submitting 
the budget proposal for the proceeding year to 
National Parliament in October. The execution 
of the approved State Budget commences 
from January annually.

Each quarter, the Customs Authority will be 
required to report on its budget execution 
against the approved AAP activities. The 
budget information must be uploaded in 
‘Dalan ba Futuru’, detailing progress made on 
the AAP activities and budget execution in the 
previous quarter. The ‘Dalan ba Futuru’ system 

is managed by the Planning, Monitoring and 
Evaluation Unit (UPMA) of the Office of the 
Prime Minister. UPMA uses the planning and 
financial data to report on the performance of 
all line Ministries and autonomous agencies 
against their organization’s budget execution 
in accordance with Key Performance 
Indicators (KPIs).

The Customs Authority must use MoF 
approved templates for quarterly budget and 
financial updates. The organization will also 
provide budget and financial updates on a as 
needs basis when requested to do so.
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Sob a liderança do Comissário Interino, a Autoridade Aduaneira de Timor-Leste traçou um 
futuro que permitirá à organização fazer a transição para uma administração aduaneira 
moderna e profissional.

Gostaria de dar os parabéns aos responsáveis da Autoridade Aduaneira pelos esforços que 
desenvolveram na formulação do primeiro Plano Estratégico para a organização. As Alfândegas 
têm um papel essencial no desenvolvimento do país, incluindo por via da geração de receitas 
para o Estado. A visão da Autoridade Aduaneira de um futuro próspero para o país, assim 
como o seu compromisso na implementação das atividades contidas neste plano estratégico, 
irão melhorar a perceção do público e reforçar a confiança das empresas no país. Ao longo do 
tempo estas estratégias irão promover uma atividade económica mais forte, o que contribuirá 
para os esforços do Governo com vista à adesão à Organização Mundial do Comércio (OMC) 
e à Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). As prioridades estratégicas para os 
próximos anos, descritas neste plano, irão igualmente reforçar o compromisso da Autoridade 
Aduaneira em adotar os princípios da Declaração de Arusha Revista da Organização Mundial 
das Alfândegas (OMA), bem como melhorar a reputação regional e global da Autoridade 
Aduaneira enquanto organização profissional e moderna que cumpre as normas internacionais 
e as melhores práticas a nível de administração aduaneira.

A Autoridade Aduaneira está empenhada em incutir uma cultura de excelência, por via da 
promoção de padrões elevados de Integridade, Profissionalismo, Transparência e Respeito na 
administração aduaneira. O presente documento define as prioridades estratégicas para os 
próximos anos e sobretudo explica de que forma as Alfândegas irão cumprir a sua missão.
As mudanças rápidas a nível externo não alteram o papel das Alfândegas, porém irão 
influenciar o seu trabalho e o seu foco nos próximos cinco anos. O sucesso da Autoridade 
Aduaneira dependerá da sua capacidade para dar uma resposta efetiva às mudanças em seu 
redor.

Estou orgulhoso do trabalho da Autoridade Aduaneira e da contribuição desta para o 
desenvolvimento de Timor-Leste.

 

Rui Augusto Gomes
Ministro das Finanças

Prefácio do Ministro 
das Finanças  
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Na qualidade de autoridade responsável pela organização, é com prazer que apresento o 
primeiro Plano Estratégico Quinquenal da Autoridade Aduaneira, cobrindo o período entre 2021 
e 2025. O presente documento descreve as nossas prioridades para os próximos anos, com o 
intuito de modernizar a administração aduaneira de Timor-Leste e de profissionalizar os nossos 
trabalhadores.

Enquanto organização, ao longo dos próximos cinco anos estamos determinados em traçar 
um futuro que incorpore os nossos valores fundamentais de Integridade, Profissionalismo, 
Transparência e Respeito, ao mesmo tempo que concretizamos a Visão e a Missão da 
organização.

Este plano estratégico define uma estratégia clara para o modo como a organização irá 
funcionar. Define também os resultados que precisaremos atingir para concretizar com 
sucesso os nossos objetivos de trabalho.

A nossa reputação depende em parte da perceção do público e da comunidade de comércio 
em geral sobre a qualidade dos serviços prestados pelas Alfândegas timorenses. É com 
orgulho que lidero os esforços para promover a integridade entre os nossos trabalhadores e 
para assegurar uma administração aduaneira efetiva e eficiente.

José António Fátima Abílio
Comissário Interino, Autoridade Aduaneira

Introdução do Comissário 
Interino da Autoridade 
Aduaneira
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Finalidade
O Plano Estratégico da Autoridade Aduaneira 
visa definir uma estratégia clara para a reforça 
da administração aduaneira em Timor-Leste 
ao longo dos próximos cinco anos, mais 
concretamente de 2021 a 2025.

O Plano Estratégico da Autoridade Aduaneira é 
orientado por quatro (4) valores fundamentais, 
nomeadamente Integridade, Profissionalismo, 
Transparência e Respeito. O plano explica 
de que forma a Autoridade Aduaneira irá 
melhorar o seu desempenho em cada um 
destes valores fundamentais, a fim de se 
tornar uma organização produtiva e com um 
alto nível de desempenho. Ao fazer isto a 
Autoridade Aduaneira estará a concretizar a 
sua Visão e a sua Missão.

Para lá disto, o presente Plano Estratégico 
permite à organização cumprir as suas 
obrigações jurídicas previstas nas duas leis 
aduaneiras de Timor-Leste, nomeadamente a 
Estrutura Orgânica da Autoridade Aduaneira 
(Decreto-Lei N.º 2/2020) e o Código Aduaneiro 
(Decreto-Lei N.º 14/2017). A estrutura nuclear 
da Autoridade Aduaneira está por sua vez 
definida em Diploma Ministerial.

Por fim, o Plano Estratégico da Autoridade 
Aduaneira é suportado por documentos 
institucionais, incluindo o Plano de Ação Anual 
(PAA) e os relatórios trimestrais da Autoridade 
Aduaneira.

Visão
Aumentar e manter a prosperidade económica 
de Timor-Leste e do seu povo através da 
reforma das atividades aduaneiras.

Missão
A missão da Autoridade Aduaneira consiste 
na reforma das Alfândegas, nomeadamente:

• Protegendo as fronteiras da nação e 
impedindo que mercadorias ilegais ou 
restritas entrem ou saiam do país;

• Garantindo que todos os direitos e impostos 
relevantes são cobrados de forma justa e 
transparente;

• Evitando perdas importantes de receitas 
resultantes de situações de ineficiência ou 
atividades ilegais;

• Tornando os procedimentos mais eficientes 
e garantindo o cumprimento das normas 
internacionais;

• Facilitando o comércio e atraindo 
investimento, por via da simplificação da 
importação e exportação de mercadorias 
por parte das empresas; e

• Identificando e erradicando situações de 
corrupção nas Alfândegas. 

A Autoridade Aduaneira assenta nos quatro 
(4) valores fundamentais seguintes:

1.INTEGRIDADE como pedra basilar da 
Autoridade Aduaneira
Integridade significa que todos os 
empregados tratarão as pessoas por igual 
e aplicarão a lei de forma justa. Integridade 
exige que todos os empregados ajam de 
forma honesta e aberta. Deste modo a 
Autoridade Aduaneira promoverá a boa 
governança e facilitará o comércio.

2.PROFISSIONALISMO em todas as práticas
Os procedimentos aduaneiros estão a ser 
simplificados e uniformizados de acordo com 
as práticas internacionais. As classificações 
pautais harmonizadas de Timor-Leste 
facilitam uma movimentação mais célere 
de mercadorias através de fronteiras 
internacionais. Novos sistemas informáticos, 
usando o ASYCUDA World, criam processos 
aduaneiros rápidos que encurtam os tempos 
de espera a nível do trânsito, desembargo 
aduaneiro e libertação de mercadorias.

3.TRANSPARÊNCIA nas nossas atividades
O Código Aduaneiro garante que a Autoridade 
Aduaneira publicará regras, diretivas ou 
quaisquer alterações ao Código e permite 
às Alfândegas consultar ativamente o 
setor público e o setor privado em várias 
questões. O Código torna também mais claro 
as informações de que os importadores e 
exportadores necessitam, incluindo registos 
que precisarão manter para efeitos de 
auditoria.

4.RESPEITO na forma como lidamos com os 
clientes
Respeito significa ser sensível e dar resposta 
aos direitos e necessidades dos nossos 
clientes. Respeito exige que os empregados 
sejam cordiais e eficientes a todo o momento. 
Respeito pelos clientes significa também 
prestar um serviço excelente aos clientes.

Plano Estratégico 
– Panorama

Valores Fundamentais 
da Autoridade Aduaneira
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A Autoridade Aduaneira, sob a tutela do 
Ministério das Finanças, foi criada pelo 
Decreto-Lei N.º 9/2017, de 29 de março, 
vindo substituir a Direção Nacional das 
Alfândegas. A nova Estrutura Orgânica da 
Autoridade Aduaneira (Decreto-Lei N.º 2/2020) 
foi promulgada em janeiro de 2020 e entrou 
em vigor em abril de 2020. A Autoridade 
Aduaneira passa agora a ser composta por 
quatro (4) Direções Nacionais e seis (6) 
Unidades de Apoio, permitindo à organização 
cumprir as suas obrigações legais. O 
organigrama, tal como definido no Decreto-
Lei N.º 2/2020, vem aumentar a eficiência e 
efetividade na cobrança de receitas para o 
Estado, aumentar a flexibilidade e reduzir a 
burocracia. É importante referir também que 
a estrutura permite uma melhor prestação de 
serviços. As áreas da Autoridade Aduaneira 
são as seguintes:

• Direção Nacional de Operações: 
Responsável por assegurar a direção de 
toda a atividade operacional da Autoridade 
Aduaneira, bem como assegurar a 
atividade relativa à fiscalização, prevenção 
e repressão da fraude aduaneira e fiscal, 
através dos serviços desconcentrados.

• Direção Nacional de Gestão de Risco: 
Responsável por assegurar a identificação 
de situações de risco para as atividades 
aduaneiras, bem como assegurar a 
atividade relativa à fiscalização, prevenção e 
repressão da fraude aduaneira e fiscal.

• Direção Nacional de Gestão e 
Conformidade Aduaneira: Responsável 
por assegurar os mecanismos relativos à 
área de tributação, regulação aduaneira e 
impostos seletivos.

• Direção Nacional de Administração, 
Finanças e Logística: Responsável por 
assegurar a atividade da Autoridade 

Aduaneira relativa à administração dos 
recursos materiais, finanças e logística.

• Unidade de Auditoria Interna e Ética: 
Responsável pelo desenvolvimento 
de ações de inspeção e auditoria da 
Autoridade Aduaneira. A unidade assegura 
a monitorização e avaliação da estrutura 
organizacional, formação de empregados, 
administração de recursos humanos, 
materiais e financeiros, cumprimento 
com regulações e instruções internas e 
implementação de normas internas de 
qualidade.

• Unidade Jurídica: Responsável por dar 
apoio técnico jurídico na preparação dos 
diplomas legais, bem como por prestar 
consultoria jurídica.

• Unidade de Recurso: Responsável por 
coordenar e dirigir a elaboração de 
pareceres sobre reclamações, recursos 
ou outros procedimentos de natureza 
semelhante. 

• Unidade de Relações Institucionais e 
Comunicação: Responsável por promover 
e apoiar os contactos entre a Autoridade 
Aduaneira e os contribuintes, assim 
como entre as instituições nacionais e 
internacionais. Gere também a comunicação 
e imagem da organização.

• Unidade de Informática e Estatística 
Aduaneira: Responsável pela gestão e 
desenvolvimento dos sistemas e aplicações 
informáticas e pelo apoio à produção 
estatística.

• Unidade de Gestão de Recursos Humanos 
e Formação: Responsável por assegurar o 
processo em matéria de recursos humanos, 
estudar e formular propostas sobre as 
orientações políticas, gestão organizacional 
e formação, incluindo o sistema de 
recrutamento.

Estrutura Orgânica 
da Organização

Organigrama da 
Autoridade Aduaneira

Gabinete de Apoio

Unidade de Auditoria
Interna e Ética

Unidade de Informática
Interna e estatística Aduaneira

Direção Nacional
de Operações

Chefe
de Departamento

de Operações

Chefe do Aeroporto
Internacional

de Díli e dos Correios

Chefe do Porto 
Marítimo de Díli

Chefe do Porto
Marítimo de Tibar

Diretor de Oe-cusse
Ambeno

Chefe de Secção
da Delegação

de Ataúro

Diretor de Maliana
(Batugade)

Sub-Diretor de
Operações, Dili

Sub-Diretor
de Operações,

Municípios
Departamento de
Análise de Risco

Departamento
de Regulação
e Tributação

Aduaneira

Departamento
de Planemaneto

e Finanças

Departamento
de Armazéns,
Entrepostos

e Zonas Francas

Departamento
de Logística, Gestão

do Património
e Manutenção

Departamento da
Receita Nacional e
Impostos Seletivos

de Consumo

Departamento
de Administração

Geral

Departamento 
Antifraude

Diretor de Covalima
(Suai)

Director
de Baucau 

Direção Nacional
de Gestão
de Risco

Direção Nacional
de Gestão

e Conformidade
Aduaneira

Direção Nacional
de Administração,

Finanças
e Logistica

Unid. de Relações
Institucionais e comunicação

Unid. de Gestão de
Recursos Humanos e Formação

Unidade Jurídica

Unid. de Recurso

Comissário Conselho Técnico
Aduaneiro
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Timor-Leste é um país em crescimento, que 
requer sistemas modernos e eficientes para 
sustentar o seu crescimento. A Autoridade 
Aduaneira é uma fonte importante de receitas 
e ajuda a proteger as fronteiras nacionais. 
Controla a entrada e saída de pessoas, 
mercadorias, veículos, embarcações e 
aeronaves em Timor-Leste. Para lá disto, 
a fronteira depara-se com alguns desafios 
emergentes. Por exemplo, as Alfândegas são 
responsáveis por monitorizar a movimentação 
de pessoas provenientes de diferentes países 
que visitam Timor-Leste para fins de emprego, 
negócios ou turismo. A Autoridade Aduaneira 
monitoriza igualmente os diversos produtos 
que entram no país. Todos os produtos devem 
cumprir critérios nacionais distintos a nível 
de segurança alimentar, químicos (incluindo 
pesticidas e fertilizantes), medicamentos e 
gado. Estas normas pretendem proteger a 
fauna e flora timorenses, bem como o povo 
de Timor-Leste. O aumento do número de 
novos investimentos vem também aumentar 
o volume do comércio, sendo que a cada 
vez maior comunidade empresarial espera 
eficiência e profissionalismo da parte da 
Autoridade Aduaneira.

Deste modo a Autoridade Aduaneira necessita 
de reformas específicas para responder 
às exigências de uma economia em 
crescimento e para facilitar o comércio com 
parceiros regionais. Este plano estratégico 
irá orientar as Alfândegas na sua agenda de 
modernização e reforma entre 2021 e 2025. 
A concretização dos resultados definidos 
neste plano ajudará aos esforços do Governo 
para aderir à OMC e à ASEAN. Estas duas 
iniciativas estão ligadas à adesão formal do 
GTL à Convenção de Quioto Revista (CQR) 

sobre Procedimentos Aduaneiros. Em termos 
mais amplos, as reformas visadas descritas 
neste plano têm duas vantagens. Em primeiro 
lugar, o foco em melhorias sistémicas 
reconhecidas a nível internacional (como por 
exemplo a melhoria continuada do sistema 
ASYCUDA World) e a adoção de melhores 
práticas (como seja a introdução de normas 
operacionais de procedimento em todas as 
áreas aduaneiras) fazem de Timor-Leste 
um país com condições favoráveis para o 
comércio a nível regional. Em segundo lugar, 
a concretização do compromisso do GTL 
de aderir aos princípios da Declaração de 
Arusha Revista da OMA mostra ao mundo 
inteiro que a Autoridade Aduaneira de Timor-
Leste se rege por valores de integridade e boa 
governança. Isto por sua vez abre a economia 
de Timor-Leste a novos investimentos, à 
facilitação do comércio e à diversificação a 
setores não relacionados com impostos.

É igualmente importante dar continuidade 
aos esforços da Autoridade Aduaneira para 
implementar o Acordo de Facilitação do 
Comércio (AFC) de 2013 da Organização 
Mundial do Comércio (OMC). Esta 
implementação acarreta obrigações não 
só para as Alfândegas, como também para 
Outras Agências Governamentais (OAGs) 
que participam de uma forma ou de outra 
no comércio internacional de mercadorias. 
Para tal a Autoridade Aduaneira alinhou 
em grande medida o seu quadro jurídico 
com o AFC, estando também a rever os 
seus principais procedimentos relativos a 
desembargo para os tornar conformes com o 
AFC e outras normas internacionais. Todavia 
são necessários mais esforços nesta área, 
sobretudo no que diz respeito a encorajar o 

A Necessidade 
de Reforma

governo a ativar a Comissão Nacional sobre 
Facilitação do Comércio, para que esta possa 
exercer o seu papel de coordenação da 
cooperação entre agências fronteiriças.

Os esforços de reforma aduaneira vieram 
ainda destacar a importância do uso de dados 
para determinar as linhas base iniciais a partir 
das quais se podem fazer melhorias. Os 
dados mostram que muitos procedimentos 
demoram demasiado, devido à realização 
de tarefas repetitivas ou desnecessárias, 
muitas vezes feitas manualmente. Isto indica 
que os esforços de reforma devem visar a 
eliminação da duplicação e a automatização 
do que pode ser feito por via eletrónica. O 
uso de dados para orientar as atividades de 
reforma processual está a começar a dar 
frutos, tal como se pode ver no tempo que 

as Alfândegas demoram a desembargar 
mercadorias importadas. Tem-se registado 
um progresso gradual nos últimos três (3) 
anos, descendo de 5,54 dias em 2018 para 
3,51 dias em 2020 (Ver tabela 1: Estatísticas 
comerciais em Timor-Leste). Ainda que esta 
seja uma melhoria promissora, o tempo 
continua a ficar aquém dos 2,85 dias que 
são a média na Região do Leste Asiático e 
Pacífico (fonte: Relatório Doing Business do 
World Bank 2021) e muito aquém dos 1,3 
dias que são a média em Singapura, o país 
com o melhor desempenho na região. Por 
fim, é importante compreender que só será 
possível ter reformas sustentáveis a longo 
prazo na administração aduaneira quando 
for concretizada a totalidade do espectro de 
atividades de reforma descrito no presente 
plano estratégico.

Tabela 1: Estatísticas comerciais em Timor-Leste

Fonte: Extraído do sistema ASYCUDA World a 25 de fevereiro de 2021. 

Data 2020 (Jan/Dez) 2019 (Jan/Dez) 2018 (Jan/Dez)

Total de DAUs relativas a exportações 812 545 1.197

Total de DAUs relativas a importações 221.379 152.042 128.938

Total de DAUs relativas a importações através do 
Porto de Díli

158.018 104.061 86.155

Total de receitas a partir de importações $65.357.578,28 $68.049.599,38 $67.531.759,20

Total de receitas a partir de importações através 
do Porto de Díli

$64.493.042,94 $67.021.544,84 $61.301.574,74

Duração média do desembargo de importações
*A duração compreende o período entre o registo 
da DAU no AW e a validação da “Nota de Saída” 
no sistema.

3,51 dias 4,78 dias 5,54 dias
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As prioridades estratégicas da Autoridade Aduaneira pretendem 
concretizar a Visão de “Aumentar e manter a prosperidade 
económica de Timor-Leste e das suas empresas e do seu povo 
através da reforma das atividades aduaneiras”. Estas prioridades 
estão centradas em torno dos quatro (4) valores fundamentais da 
organização. Ao reforçar e embutir Integridade, Profissionalismo, 
Transparência e Respeito na Autoridade Aduaneira teremos 
trabalhadores mais profissionais e produtivos. Esta, juntamente 
com as infraestruturas e sistemas necessários, permitirá melhorar 
e suster a prosperidade económica do país e das empresas e do 
povo de Timor-Leste. O presente plano alinha estas prioridades 
com a Missão da Autoridade Aduaneira.

As secções seguintes descrevem a forma como a Autoridade 
Aduaneira irá concretizar a sua Visão e a sua Missão, incutindo 
os seus Valores declarados nas atividades aduaneiras e nos 
resultados a atingir ao longo dos próximos cinco anos.

Prioridades 
Estratégicas 
e Resultados 
a Atingir

Equipa de gestão sénior da Autoridade Aduaneira
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Integridade é um requisito prévio para o 
bom funcionamento de uma administração 
aduaneira, pelo que o Governo de Timor-
Leste (GTL) está empenhado em combater a 
corrupção pública e privada nas Alfândegas, 
adotando a Declaração de Arusha Revista 
através da Resolução Governamental 
N.º 42/2016. A Declaração é uma parte 
importante dos esforços do GTL para 
reformar a Autoridade Aduaneira, uma vez 
que a melhoria da integridade das Alfândegas 
garantirá boa governança e facilitará o 
comércio.

De igual modo, o Artigo 38.º do Decreto-Lei 
N.º 2/2020 determina que além de seguirem 
as regras aplicáveis a funcionários públicos, 
os empregados da organização terão de 
seguir um Código de Conduta da Autoridade 
Aduaneira, declarar conflitos de interesses 
e cumprir com o sistema disciplinar, sendo 
que todas estas questões serão definidas 
em decreto-lei. Estas medidas importantes 

promovem a integridade e o combate à 
corrupção em qualquer administração 
aduaneira efetiva.
Esta prioridade estratégica irá garantir que 
a administração aduaneira faz progressos 
sólidos na concretização das Missões 
específicas da organização:

• Identificar e erradicar situações de 
corrupção nas Alfândegas;

• Tornar os procedimentos mais eficientes 
e garantir o cumprimento das normas 
internacionais; e

• Facilitar o comércio e atrair investimento, 
por via da simplificação da importação e 
exportação de mercadorias por parte das 
empresas.

Ao longo dos próximos cinco anos a 
Autoridade Aduaneira conduzirá as atividades 
sistemáticas seguintes para incutir integridade 
em todos os níveis e locais das Alfândegas.

Incutir INTEGRIDADE 
na Administração 
Aduaneira

Prioridade
Estratégica 1
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Tabela 1: Prioridade Estratégica 1 – Incutir INTEGRIDADE na Administração Aduaneira

Atividade A1 
2021

A2 
2022

A3 
2023

A4 
2024

A5 
2025 Resultado estratégico a atingir

1.01  Desenvolver e implementar um Código de Conduta para a Autoridade Aduaneira. Todos os empregados, 
atuais e futuros, deverão ler, assinar e aderir ao Código de Conduta.

•  Norma de conduta profissional estabelecida, promovendo uma cultura organizacional que 
demonstre os valores aduaneiros de Integridade, Profissionalismo, Transparência e Respeito.

1.02  Garantir o cumprimento da Lei N.º 7/2020 da CAC – Medidas para prevenir e combater a corrupção. Mais 
especificamente, os empregados deverão preencher uma Declaração de Rendimentos, Bens e Interesses 
(RBI) e enviá-la à CAC.

•  Empregados enviam declaração de RBI à CAC, em linha com a Lei N.º 7/2020.
•  Mais integridade e boa governação na organização, resultando no aumento generalizado da 

cobrança de receitas estatais.

1.03  Estabelecer parcerias formais com instituições anticorrupção timorenses. •  Acordos formais assinados com instituições anticorrupção, tais como a CAC e a Procuradoria-Geral 
da República (PGR).

•  Reuniões coordenadas regulares, resultando numa abordagem integrada ao combate à corrupção 
dentro de instituições e entre instituições.

•  Medidas anticorrupção mais fortes e coordenadas desenvolvidas e implementadas, resultando no 
aumento da cobrança de receitas estatais.

1.04  Aplicar de forma consistente as leis aduaneiras timorenses, tais como o Código Aduaneiro Decreto-Lei N.º 
14/2017) e a lei orgânica da Autoridade Aduaneira (Decreto-Lei N.º 2/2020).

•  Consistência demonstrada na tomada de decisões com base na lei, conduzindo a aumentos na 
atividade económica e na cobrança de receitas estatais.

•  Melhoria da perceção do público relativamente ao ambiente empresarial, testada através do 
feedback de clientes.

1.05  Autoridade Aduaneira inicia ações disciplinares por infrações ao Código Aduaneiro (Decreto-Lei N.º 
14/2017), lei orgânica das Alfândegas (Decreto-Lei N.º 2/2020) e Normas Operacionais de Procedimento 
(NOPs) aprovadas.

•  Investigações formais documentadas pelas Alfândegas e arquivadas segundo as políticas, regras e 
diretivas institucionais relevantes.

•  Decisões disciplinares transparentes e com base na lei.
•  Desenvolvimento e implementação de melhores medidas anticorrupção e de NOPs em linha com 

padrões internacionais, resultando em trabalhadores profissionais e no aumento da cobrança de 
receitas estatais.

1.06  Desenvolver e implementar um Plano Anticorrupção (PAC) para a Autoridade Aduaneira em linha com a Lei 
N.º 7/2020 – Medidas para prevenir e combater a corrupção e com o Plano Anticorrupção da CAC (a ser 
desenvolvido).

•  PAC desenvolvido, disseminado e implementado através da organização. 
•  Formação relativamente ao PAC conduzida.
•  Reporte regular sobre o PAC.
•  Profissionalização dos trabalhadores.
•  Melhor perceção do público em relação à administração aduaneira.
•  Aumentos na cobrança de receitas estatais.

1.07  Desenvolver e implementar um Plano de Capacitação (PC). •  PC desenvolvido e alinhado com o Plano Estratégico da Autoridade Aduaneira.
•  PC informa atividades de formação e desenvolvimento.
•  Reporte regular sobre o PC.

1.08  Desenvolver e implementar políticas, sistemas e procedimentos que possibilitem boa governança dentro 
da organização.

•  Melhorias no desenvolvimento organizacional através do desenvolvimento do Plano Estratégico, PC, 
PAC, Carta de Serviço aos Clientes, Código de Conduta, estruturas organizacionais e NOPs.

•  Melhores medidas anticorrupção desenvolvidas e implementadas, resultando no aumento da 
cobrança de receitas estatais.

1.09  Desenvolver e implementar uma norma operacional de procedimento (NOP) sobre rotação de funcionários. •  A organização opera segundo a Declaração de Arusha Revista da Organização Mundial das 
Alfândegas (OMA), promovendo a integridade na administração aduaneira, tal como previsto na 
Resolução Governamental N.º 42/2016.

•  Rotações de funcionários agendadas a ocorrer, de modo a expor os funcionários a todas as áreas 
controladas pelas Alfândegas.

•  Agentes aduaneiros com um melhor conjunto de capacidades, conduzindo ao aumento da 
produtividade e à profissionalização dos trabalhadores.

1.10  Desenvolver e implementar procedimentos claros para os funcionários e transparentes para os 
intervenientes, bem como impedir quebras de integridade.

•  Normas Operacionais de Procedimento (NOPs) comunicadas e acatadas pelos funcionários 
aduaneiros e pelos intervenientes relevantes.

•  Uma administração aduaneira moderna que demonstra seguir as melhores práticas e padrões 
internacionais.

Atividades:
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A Autoridade Aduaneira considera que os 
seus funcionários, juntamente com sistemas 
e processos adequados, são os motores de 
uma administração aduaneira moderna. É por 
isto que ao longo dos próximos cinco anos a 
organização irá desenvolver e implementar 
Normas Operacionais de Procedimento 
(NOPs), bem como manter, atualizar e 
desenvolver o ASYCUDA World, de forma 
consistente com alterações futuras aos 
procedimentos aduaneiros.

A organização irá igualmente profissionalizar 
os seus trabalhadores. Para tal terá 
uma abordagem incisiva e faseada ao 
recrutamento e investirá na formação e 
desenvolvimento dos trabalhadores. Estas 
atividades irão assegurar trabalhadores 
altamente profissionais e produtivos, com 
conjuntos específicos de qualificações 
relevantes para o contexto no qual as 
Alfândegas operam em Timor-Leste.

Esta prioridade estratégica irá ajudar 
diretamente nos esforços continuados para 
modernizar a administração aduaneira, 

incidindo na concretização das seguintes 
Missões específicas da organização:

• Proteger as fronteiras da nação e impedir 
que mercadorias ilegais ou restritas entrem 
ou saiam do país;

• Garantir que todos os direitos e impostos 
relevantes são cobrados de forma justa e 
transparente;

• Evitar perdas importantes de receitas 
resultantes de situações de ineficiência ou 
atividades ilegais;

• Tornar os procedimentos mais eficientes 
e garantir o cumprimento das normas 
internacionais; e

• Facilitar o comércio e atrair investimento, 
por via da simplificação da importação e 
exportação de mercadorias por parte das 
empresas.

A organização conduzirá as atividades 
sistemáticas seguintes para profissionalizar 
os seus trabalhadores.

Garantir o 
PROFISSIONALISMO 
dos trabalhadores

Prioridade
Estratégica 2



103102

Pl
an

o 
Es

tra
té

gi
co

 2
02

0 
- 2

02
5

Tabela 2: Prioridade Estratégica 2 – Garantir o PROFISSIONALISMO dos trabalhadores 

Atividade A1
2021

A2 
2022

A3 
2023

A4 
2024

A5 
2025 Resultado estratégico a atingir

2.01  Desenhar e distribuir cartões de identificação (ID) válidos a empregados das Alfândegas. •  Empregados com cartões ID válidos, os quais são obrigados a apresentar para entrar em áreas 
controladas pelas Alfândegas.

2.02  Desenhar e distribuir uniformes de trabalho, incluindo dragonas e outras insígnias ou emblemas. •  Empregados envergam uniformes de trabalho oficiais, incluindo dragonas e outras insígnias, durante 
o horário de expediente e em eventos oficiais, quando tal lhes seja pedido.

2.03  Desenvolver e implementar Normas Operacionais de Procedimento (NOPs) por todas as áreas 
operacionais das Alfândegas, a fim de alinhar a organização com os padrões internacionais.

•  Todas as áreas operacionais das Alfândegas realizam as suas atividades de acordo com as NOPs 
aprovadas, melhorando assim a sua eficiência, efetividade, profissionalismo e produtividade.

•  Procedimentos relativos a importações e exportações simplificados e uniformizados, em linha com 
os padrões internacionais.

•  Trabalhadores profissionais, conduzindo as suas atividades de acordo com NOPs aprovadas e 
possibilitando assim condições favoráveis para o comércio, as quais por sua vez se traduzem em 
aumentos na cobrança de receitas estatais.

•  Comércio regional e internacional facilitado, aumentando assim o investimento e por conseguinte o 
volume de comércio.

2.04  Planear ações de recrutamento para posições específicas e recrutar pessoas devidamente qualificadas ou 
experientes para a organização.

•  Uma organização profissional e produtiva, com agentes em todas as áreas das Alfândegas dotados 
de qualificações e experiência relevantes.

•  Trabalhadores com moral reforçado, demonstrando profissionalismo e orgulho no seu trabalho.

2.05  Desenvolver e implementar um decreto-lei sobre formação e avaliação, o qual irá apoiar atividades visando 
a profissionalização dos trabalhadores.

•  Investimento continuado e incisivo na formação e desenvolvimento de empregados, em linha com o 
Plano Estratégico e com o PC.

•  Trabalhadores qualificados, dotados das capacidades específicas relevantes para as necessidades 
da organização.

•  Reconhecimento da conclusão de atividades de formação e desenvolvimento relevantes.

2.06  Criar uma Unidade de Gestão de Recursos Humanos (GRH) para assumir as tarefas de GRH que 
atualmente são asseguradas pela Unidade de Recursos Humanos do MF.

•  Criação com sucesso de uma Unidade de GRH plenamente funcional que conduza:
•  planeamento da força de trabalho;
•  recrutamento, seleção e promoção com base no mérito;
•  gestão de desempenho;
•  condições e benefícios de emprego;
•  conduta e disciplina;
•  pensões; e
•  formação e desenvolvimento.

2.07  Redução de tempos de desembargo para a importação de mercadorias em todos os pontos de entrada 
das Alfândegas.

•  NOPs desenvolvidas e implementadas.
•  Operação com sucesso de um sistema informático moderno, capaz de produzir dados para ajudar 

os responsáveis aduaneiros a tomar decisões estratégicas informadas sobre a importação de 
mercadorias para o país.

•  Comunidade empresarial mais confiante para negociar com as Alfândegas, aumentando assim a 
cobrança de receitas estatais.

•  Comunidade empresarial mais confiante para importar e exportar mercadorias.

2.08  Iniciar procedimentos, quando necessário, para emendar leis aduaneiras, tais como o Código Aduaneiro 
(Decreto-Lei N.º 14/2017) e a lei orgânica das Alfândegas (Decreto-Lei N.º 2/2020).

•  Emendas legais discutidas, redigidas, aprovadas e implementadas. 
•  Alterações às leis comunicadas aos empregados e reportadas em relatórios estratégicos.

2.09  Em colaboração com linhas ministeriais relevantes, criar um Centro Internacional de Comércio no posto 
fronteiriço de Batugadé.

•  Comércio facilitado em Batugadé, resultando no aumento da movimentação de mercadorias e na 
maior cobrança de receitas estatais.

2.10   Criar um Gabinete Integrado de Serviços de Desembargo (GISD) para servir as Operações do Porto de 
Díli e o Aeroporto Internacional de Díli, a fim de facilitar um processamento mais rápido de importações e 
exportações.

                 

v

•  A.A.. e outras agências governamentais (OAGs) selecionadas usam um único sistema de 
processamento eletrónico para declarações (DAUs) relativas a importações e exportações.

•  Uma abordagem coordenada ao processamento de DAUs, conduzindo a tempos de desembargo 
mais curtos.

•  Aumentos na cobrança de receitas estatais.

2.11  Desenvolver e implementar a Janela Única Nacional (JUN) •  A.A.. e OAGs participantes usam a JUN para o processamento de importações e exportações.
•  Abordagem coordenada ao processamento de DAUs através da JUN, resultando na diminuição da 

burocracia para a comunidade de comércio.
•  Melhor perceção do público em relação à eficácia e transparência do sistema eletrónico para fazer 

negócios. 
•  Uma vez em pleno funcionamento, a JUN contribuirá para o objetivo do GTL de aderir à Organização 

Mundial do Comércio (OMC) e à Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

Atividades:
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A transparência das leis aduaneiras 
e a existência de diretivas, regras e 
procedimentos relacionados são amplamente 
reconhecidas como elementos essenciais 
para melhorar a forma como o público encara 
as atividades aduaneiras. A transparência e a 
previsibilidade são também o ponto de partida 
para garantir um ambiente estável e assente 
em regras para processos de importação e 
exportação.

A Autoridade Aduaneira está empenhada em 
criar uma organização transparente na forma 
como conduz as suas atividades, a fim de 
melhorar a perceção pública e de permitir ao 
público tomar decisões informadas sobre 
atividades comerciais.

Esta prioridade estratégica permite à 
Autoridade Aduaneira concretizar a sua 
visão por meio da concentração de esforços 

nas seguintes Missões específicas da 
organização:
• Evitar perdas importantes de receitas 

resultantes de situações de ineficiência ou 
atividades ilegais;

• Tornar os procedimentos mais eficientes 
e garantir o cumprimento das normas 
internacionais; e

• Facilitar o comércio e atrair investimento, 
por via da simplificação da importação e 
exportação de mercadorias por parte das 
empresas.

Ao longo dos próximos cinco anos a 
Autoridade Aduaneira conduzirá as atividades 
sistemáticas seguintes para garantir 
transparência na forma como conduz as suas 
atividades.

Promover 
TRANSPARÊNCIA em 
todas as atividades

Prioridade
EStratégica 3
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Tabela 3: Prioridade Estratégica 3 – Promover TRANSPARÊNCIA em todas as atividades

Atividade A1 
2021

A2 
2022

A3 
2023

A4 
2024

A5 
2025 Resultado estratégico a atingir

3.01  Publicar informações sobre o Código Aduaneiro (Decreto-Lei N.º 14/2017) no sítio eletrónico das 
Alfândegas e prestar formação sobre o Código à comunidade de comércio.

•  Autoridade Aduaneira publica regras, diretivas ou quaisquer alterações ao Código, permitindo ao 
público e à comunidade de comércio tomar decisões informadas sobre atividades comerciais.

•  Aumento da confiança das empresas, resultando em aumentos na cobrança de receitas estatais.

3.02  Disseminar estatísticas e informações aduaneiras ao público de forma atempada, através do sítio 
eletrónico.

•  Público capaz de aceder gratuitamente a informações sobre comércio internacional, a fim de poder 
tomar decisões informadas sobre atividades comerciais.

•  Aumento da confiança das empresas, resultando em aumentos na cobrança de receitas estatais.

3.03  ASYCUDA World usado para recolher dados e partilhar com o público informações sobre cobrança de 
receitas.

•  Alfândegas publicam dados comerciais no portal eletrónico e através de outros meios, a fim de 
permitir ao público tomar decisões informadas.

•  Cobrança de receitas reportada em relatórios anuais e relatórios orçamentais e de acordo com as 
necessidades.

3.04  Tornar mais fácil para os clientes efetuar pagamentos relativos a atividades aduaneiras. •  Implementação de pagamentos eletrónicos (POS) em 2 bancos (BNU e BNCTL).
•  Comunidade de comércio capaz de efetuar pagamentos eletrónicos (POS) através da internet em 

qualquer sítio e em qualquer altura.

3.05  Desenvolver e implementar uma política de Direito a Reclamar. •  Política de Direito a Reclamar acessível ao público e à comunidade de comércio.

3.06  Realizar regularmente auditorias pós-desembargo (APDs). •  As Alfândegas investigam irregularidades identificadas a partir do PAC.
•  Comunidade de comércio cumpre com leis, regras e diretivas aduaneiras.

3.07  Desenvolver e implementar um Plano de Ligação e Comunicação com Intervenientes. •  Modo uniformizado de interagir a nível interno e externo estabelecido.
•  Comunicações externas tratadas exclusivamente por uma área designada nas Alfândegas, como por 

exemplo a Unidade de Relações Institucionais e Comunicação.

Atividades:
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A Autoridade Aduaneira respeita o público 
e a comunidade de comércio e procura dar 
resposta aos seus clientes. A organização 
demonstra respeito ao tratar os seus 
empregados e clientes de forma cordial e 
justa.

Para lá disto, ao longo dos próximos cinco 
anos a organização está empenhada em 
construir e aprofundar relações com clientes 
e intervenientes principais, de modo a reforçar 
a sua reputação enquanto administração 
aduaneira moderna que considera o feedback 
do público e da comunidade de comércio 
e que procura continuamente melhorar os 
serviços que presta aos clientes.

Esta prioridade estratégica presta apoio direto 
à organização na concretização da sua Visão. 
As atividades permitirão à administração 
aduaneira concretizar as Missões específicas 
da organização:

• Evitar perdas importantes de receitas 
resultantes de situações de ineficiência ou 
atividades ilegais;

• Tornar os procedimentos mais eficientes 
e garantir o cumprimento das normas 
internacionais;

• Facilitar o comércio e atrair investimento, 
por via da simplificação da importação e 
exportação de mercadorias por parte das 
empresas; e

• Identificar e erradicar situações de 
corrupção nas Alfândegas.

A Autoridade Aduaneira conduzirá as 
atividades sistemáticas seguintes para 
garantir que os agentes aduaneiros se 
comportam de forma respeitosa e cordial com 
os seus clientes e colegas.
Atividades:

Demonstrar RESPEITO 
por clientes e colegas

Prioridade
Estratégica 4
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Tabela 4: Prioridade Estratégica 4 – Demonstrar RESPEITO por clientes e colegas

Atividade A1 
2021

A2 
2022

A3 
2023

A4 
2024

A5 
2025 Resultado estratégico a atingir

4.01  Desenvolver e implementar uma Carta e Padrões de Serviços a Clientes para a Autoridade Aduaneira. •  Regras e diretivas estabelecidas sobre como as Alfândegas prestam serviços aos clientes.
•  Definição clara do que as Alfândegas esperam dos seus clientes.
•  Entendimento claro entre as Alfândegas e os seus clientes relativamente a normas acordadas de 

condução de negócios.
•  Profissionalização dos trabalhadores e melhoria da forma como o público encara a administração 

aduaneira.

4.02  Manter as informações rigorosamente confidenciais (em confiança). •  Informações ‘despersonalizadas’ publicadas no sítio eletrónico das Alfândegas e em relatórios.

4.03  Criar mecanismos formais de consulta entre Alfândegas e Empresas para discutir atividades de 
importação e exportação.

•  Comité Consultivo Aduaneiro e Comercial criado e a reunir-se regularmente.
•  Acordos formais estabelecidos, quando necessário, com outras agências governamentais (OAGs) 

envolvidas no comércio internacional.
•  Coordenação melhorada entre Alfândegas, OAGs e comunidade de comércio, levando à formalização 

de modos acordados de trabalhar, através de TDRs e outras provisões adequadas.

4.04  Os agentes aduaneiros obedecem a NOPs aprovadas e a instruções dadas pelos seus superiores 
hierárquicos.

•  Trabalhadores profissionais e produtivos, cumprindo com NOPs internas, leis da função pública, leis 
aduaneiras e outras leis relacionadas.

•  Melhoria da perceção do público, o que por sua vez melhora a confiança das empresas e conduz ao 
aumento das receitas estatais.

4.05  Desenvolver e implementar um sistema de recompensas a empregados aduaneiros. •  Sistema de recompensas criado, com os contributos dos empregados a serem reconhecidos através 
de Certificados de Reconhecimento e de medalhas.

•  Funcionários com motivação, desempenho e produtividade aumentados, o que se traduz na melhoria 
da qualidade dos serviços prestados. 

Atividades:
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Os riscos identificados à implementação efetiva do Plano Estratégico da Autoridade Aduaneira 
serão avaliados de forma sistemática e transparente. A matriz seguinte identifica riscos 
potenciais, níveis de risco e ações a tomar pela Autoridade Aduaneira com vista a mitigar riscos 
potenciais.

Avaliação de Riscos 

Descrição do risco Classificação 
(Reduzido, Médio, Elevado) Mitigação do risco

1.Questões Políticas

1.01  O impasse político externo provocou atrasos na aprovação de um Orçamento para 2020, o que acarretou 
atrasos no recrutamento de novos funcionários e na alteração de legislação aduaneira.

Médio

•  Em junho de 2020 foi formada uma nova aliança política e foi empossado um novo Governo e ministros. 
•  O novo Governo tem o apoio da maioria do Parlamento Nacional, pelo que deverá ter mas facilidade em fazer 

aprovar propostas de lei.
•  Enquanto se aguarda a resolução do impasse político estão a ser preparados organigramas, descrições de 

cargo, NOPs e outros materiais para apoiar o desenvolvimento organizacional.

1.02  Em novembro de 2020 foi nomeado um novo Ministro das Finanças. Pode demorar algum tempo até este 
Ministro entender a totalidade das agendas operacionais e de reforma das Alfândegas.

Reduzido

•  O Vice-Ministro está no cargo desde a criação da Autoridade Aduaneira em outubro de 2017, tendo 
ocasionalmente ocupado interinamente a pasta de Ministro das Finanças. O Vice-Ministro tem apoiado as 
agendas operacionais e de reforma.

•  O novo Ministro das Finanças ocupou a pasta no VII Governo Constitucional, pelo que entende as agendas 
operacionais e de reforma das Alfândegas.

1.03  Atrasos na distribuição da alocação orçamental de 2021 à Autoridade Aduaneira, o que pode gerar atrasos 
em atividades como o recrutamento e formação de empregados.

Elevado

•  Desenvolver descrições de cargos assentes em competências para todas as posições aduaneiras (de 
Comissário a agente), de modo a estarem prontas quando se puder avançar com recrutamentos.

•  Trabalhar de perto com áreas relevantes do MF para cumprir com regras do GTL e do MF e garantir a 
distribuição atempada dos fundos dotados pela Autoridade Aduaneira.

•  Manter documentação clara e precisa sobre a forma como as verbas foram ou irão ser gastas, de acordo com 
o Plano de Ação Anual (PAA).

•  Providenciar relatórios trimestrais para fazer a atualização da execução orçamental segundo o PAA.
•  Trabalhar sob as regras e diretivas do MF e do GTL sobre uso responsável de fundos estatais.

2. Intervenientes

2.01  É possível que haja resistência interna entre funcionários atuais à reforma e modernização da 
administração aduaneira.

Reduzido

•  Os responsáveis deverão assumir a liderança relativamente ao desenvolvimento, disseminação e 
implementação de reformas nas Alfândegas.

•  Um empregado que infrinja a Estrutura Orgânica da Autoridade Aduaneira (Decreto-Lei N.º 2/2020) ou o Código 
Aduaneiro (Decreto-Lei N.º 14/2017) será sujeito a ação disciplinar.

•  Caso um empregado infrinja o Estatuto da Função Pública (Lei N.º 8/2004) ou o Código Aduaneiro (Decreto-Lei 
N.º 14/2017) a Autoridade Aduaneira notificará a Comissão da Função Pública (CFP) e recomendará que seja 
tomada ação disciplinar contra o empregado.

2.02  Intervenientes e comunidade de comércio não estão cientes das melhores práticas e dos padrões 
internacionais.

Médio

•  Conduzir regularmente sessões de sensibilização informativa sobre reformas aduaneiras entre a Autoridade 
Aduaneira, Outras Agências Governamentais (OAGs) como a APORTIL ou o Ministério das Pescas e Agricultura, 
intervenientes essenciais como os Despachantes Aduaneiros, e membros da comunidade de comércio.

•  Desenvolver um Plano de Ligação e Comunicação com Intervenientes que permita uma disseminação efetiva 
de informações, bem como comunicação com a comunidade de comércio.

•  Estabelecer grupos de trabalho formais, como por exemplo o Comité Consultivo Aduaneiro e Comercial (CCAC), 
para partilhar informações e procurar pareceres relativamente à modernização da administração aduaneira.

3. Recursos Humanos 

3.01  Os empregados têm um nível baixo de qualificações específicas de que a organização necessita.

Médio

•  Desenvolver e disseminar descrições de cargos com base em competências para todas as posições dentro das 
Alfândegas, a fim de permitir a compreensão de tarefas e responsabilidades específicas através de todas as 
atividades da organização.

•  Plano de recrutamento criado para recrutar pessoas com as qualificações e experiência de que a organização 
necessita.

•  Formação inicial intensiva para novos empregados.
•  Em maio de 2020 aprovou-se uma NOP de Rotação de Pessoal visando promover a integridade e garantir a 

rotação agendada de funcionários, visando reduzir oportunidades para quebras de integridade e garantir que os 
empregados são expostos a todas as áreas controladas pelas Alfândegas.
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3.02  Perturbações por parte de funcionários aduaneiros atuais descontentes com a possibilidade de perderem 
os seus empregos e de terem de se recandidatar aos seus postos.

Reduzido

•  As Alfândegas agirão de forma transparente, sensível e respeitosa durante os exercícios de recrutamento.
•  Caso um empregado infrinja o Estatuto da Função Pública (Lei N.º 8/2004) ou o Código Aduaneiro (Decreto-Lei 

N.º 14/2017) a Autoridade Aduaneira notificará a Comissão da Função Pública (CFP) e recomendará que seja 
tomada ação disciplinar contra o empregado.

•  O Código de Conduta da Autoridade Aduaneira estabelece padrões claros de comportamento a esperar dos 
empregados aduaneiros.

4. Saúde 

4.01  As restrições a viagens, resultantes do COVID-19, em todos os pontos de entrada por terra, mar e ar 
poderão ter um impacto negativo na entrada de mercadorias no país.

Elevado

•  Estabelecer NOPs específicas que garantam a possibilidade de acelerar o desembargo aduaneiro de 
‘mercadorias essenciais’.

•  Criar um sistema de código no ASYCUDA World para mercadorias consideradas ‘essenciais’, de modo a permitir 
que o seu desembargo aduaneiro tenha caráter prioritário.

•  Criar um processo rápido de desembargo eletrónico de importações de vacinas contra a COVID-19, com base 
em declarações provisórias.

•  Desenvolver ‘acordos’ formais entre OAGs durante o estado de emergência, a fim de possibilitar maior 
celeridade no desembargo de mercadorias.

•  Criar as condições adequadas, como por exemplo melhores infraestruturas e equipamentos em OAGs e postos 
fronteiriços para permitir o acesso ao ASYCUDA World e à Janela Única Nacional.

4.01  Surto de transmissão local de COVID-19 em Timor-Leste

Elevado

•  Caso esta situação se verifique a Autoridade Aduaneira cumprirá com quaisquer medidas de estado de 
emergência impostas pelo GTL, tais como o teletrabalho por parte de funcionários não essenciais, o 
cumprimento de medidas de distanciamento social e uso de máscaras por parte de funcionários essenciais, o 
limite de cinco (5) pessoas por reunião e o adiamento de ações de formação em salas de aula. 

•  Uso de outros métodos de trabalho tais como:
•  Correspondência regular através de correio eletrónico;
•  Realização de reuniões virtuais através de WhatsApp, Skype, Google Meet, Zoom ou outras plataformas; e
•  Desenvolvimento de material de formação que possa ser ministrado de forma remota.
•  Organização de eventos especiais no contexto de confinamentos e/ou medidas inerentes ao estado de 

emergência, incluindo:
•  Distanciamento social / espaçamento entre participantes;
•  Uso obrigatório de máscaras; e
•  Disponibilização de álcool gel em pontos de entrada.
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Monitorização 
e Avaliação
O Plano Estratégico Quinquenal da Autoridade 
Aduaneira (2021-2025) será sujeito a 
monitorização e avaliação contínuas durante 
a sua implementação.

O progresso conseguido nas atividades 
aduaneiras será reportado segundo os 
atuais requisitos e calendários de reporte do 
Ministério das Finanças (MF). Isto inclui o 
desenvolvimento de um Plano de Ação Anual 
(PAA) para a organização. O processo de 
desenvolvimento do PAA para o ano seguinte 
tem início em abril e é aprovado em maio. 
O processo termina com a organização a 
carregar as atividades aprovadas no PAA no 
sistema financeiro ‘Dalan ba Futuru’. Este é 
um sistema através da internet onde todas 
as linhas ministeriais e agências autónomas 
carregam dados relativos ao PAA e à 
execução do orçamento. 

É igualmente necessário redigir relatórios 
regulares de progresso para atividades 
aprovadas no PAA. Estes relatórios serão 
aprovados a nível interno e carregados no 
‘Dalan ba Futuru’ todos os trimestres. A 
Autoridade Aduaneira está obrigada a utilizar 
modelos aprovados pelo MF para o PAA e as 
atualizações trimestrais.

A Autoridade Aduaneira apresentará também 
ao MF atualizações sobre as suas atividades. 
Estas atualizações serão feitas todos os 
meses e sempre que tal lhe seja solicitado.

Perto do final do Plano Estratégico quinquenal 
será redigido e enviado ao MF um relatório 
sobre as principais concretizações e lições 
aprendidas.

Orçamentos Anuais 
e Reporte Financeiro
Na qualidade de agência autónoma, a 
Autoridade Aduaneira terá de reportar a sua 
execução orçamental anual e de providenciar 
atualizações financeiras regulares. O ciclo 
orçamental anual arranca em junho. O 
processo termina em outubro, quando o 
Governo apresenta a proposta de orçamento 
para o ano seguinte. O orçamento aprovado 
começa a ser executado em janeiro de cada 
ano.

Todos os trimestres a Autoridade Aduaneira 
está obrigada a reportar a sua execução 
orçamental de acordo com as atividades 
aprovadas no PAA. As informações 
orçamentais são carregadas no ‘Dalan ba 
Futuru’, detalhando o progresso feito nas 
atividades do PAA e a execução orçamental 
no trimestre anterior. O sistema ‘Dalan ba 

Futuru’ é gerido pela Unidade de Planeamento, 
Monitorização e Avaliação (UPMA) do 
Gabinete do Primeiro-Ministro. A UPMA usa 
os dados de planeamento e dados financeiros 
para reportar o desempenho de todas as 
linhas ministeriais e agências autónomas 
segundo a execução orçamental da sua 
organização, de acordo com os principais 
indicadores de desempenho (KPIs).

A Autoridade Aduaneira usará modelos 
aprovados pelo MF para as suas atualizações 
orçamentais e financeiras trimestrais. A 
organização prestará igualmente atualizações 
orçamentais e financeiras sempre que tal lhe 
seja solicitado.





TIMOR-LESTE

ALFÂNDEGA

Autoridade
Aduaneiru

TIMOR-LESTE

Apoiu husi:

Strategic Plan
CUSTOMS AUTHORITY

Plano Estratégico
AUTORIDADE ADUANEIRA

Planu
Estratéjiku

AUTORIDADE ADUANEIRU

2020 - 2025


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

