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Editorial 
Este Boletim do Ministério do Ensino Superior, 
Ciência e Cultura (MESCC) tem como objetivo 
informar sobre as atividades implementadas no 
ano de 2019. Sendo um Ministério novo, o 
MESCC teve de elaborar uma nova orgânica, 
instalar os serviços e propor a nomeação da sua 
equipa dirigente, de forma a cumprir as suas 
atribuições, nomeadamente conceber e 
executar políticas que regulem, fiscalizem, 
fomentem e qualifiquem o ensino superior, a 
ciência e a cultura timorenses.  

Este Boletim integra também atividades 
realizadas pelas instituições da administração 
indireta do MESCC, nomeadamente a UNTL, o 
IPB, a ANAAA, a CN-UNESCO e o FDCH. Estas 
instituições, apesar de terem uma natureza 
diferente, trabalham para a concretização dos 
mesmos objetivos: criar, difundir, preservar e 
valorizar o conhecimento e a criatividade do 
povo timorense.  

Em 2020, o MESCC pretende partilhar e discutir 
com a comunidade académica e a sociedade 
civil as linhas de uma Carta de Política para o 
Ensino Superior e Ciência. A Carta é, para o 
Ministério, um compromisso com a qualidade 
num setor importante para o desenvolvimento 
do país. A ela se seguirá um conjunto de 
medidas legislativas estruturantes que visam 
valorizar o setor. 

Este Boletim revela o compromisso do MESCC 
com o dever de informar a sociedade das suas 
opções e políticas. 
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nacional de ciência e tecnologia capaz de produzir 
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Gestão Institucional  

Uma das prioridades do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC), 
em 2019, foi a de reforçar a gestão Institucional do Ministério e das instituições sob 
a sua tutela.  

No dia 5 de março de 2019 foi publicado no Jornal da República o Decreto-Lei 
n.º02/2019, que aprova a Orgânica do Ministério do Ensino Superior, Ciência e 
Cultura. 

O MESCC implementou  ainda outras  medidas relevantes para o reforço da gestão 
institucional do Ministério e das Instituições da sua tutela, nomeadamente o 
estabelecimento de reuniões mensais com as estruturas de Administração Direta e 
Indireta do MESCC, de forma a reforçar a coordenação e garantir um 
acompanhamento mais eficaz e eficiente da implementação do Plano Anual de 
Atividades e do respetivo orçamento . 

Outras medidas relevantes, foram a nomeação dos Membros do Conselho Geral do INCT e do IPB, de forma a 
assegurar a implementação da totalidade dos órgãos de gestão destas Instituições e ainda a criação do Conselho 
de Reitores para reforçar o diálogo com as instituições de ensino superior.  

1.ª Reunião do Conselho de Reitores (17/05/2019) 2.ª Reunião do Conselho de Reitores (10/12/2019)

Tomada de Posse dos Membros do Conselho Geral do INCT 
(15/11/2019)

Tomada de Posse dos Membros do Conselho Geral do IPB 
(11/04/2019)
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Organograma do MESCC 

Licenciamento, Avaliação e Fiscalização das IES 

A nível do Licenciamento de novas Instituições 
de Ensino Superior, o Ministério realizou diversas 
reuniões com os responsáveis das Instituições 
que tinham solicitado o licenciamento em anos 
anteriores. Após uma apresentação a S. Exa. o 
Ministro pelos dirigentes dessas Instituições, 
foram nomeadas equipas de avaliação que se 
deslocaram às instalações dessas instituições para 
avaliar as suas condições de funcionamento. 
sobre esta questão, salienta-se a elaboração de 
um Caderno de Encargos que, após publicação 
no Jornal da República, estabelecerá as regras 
para a atribuição de novos licenciamentos.  

No que se relaciona com a Avaliação, destaca-se 
o processo para a atribuição da Licença 
Operacional do IPB, que consistiu, primeiro, na 
apresentação pública por parte dos responsáveis da 
instituição e, posteriormente, na deslocação de uma equipa de avaliação do Ministério às instalações do referido 
Instituto.  

A nível da Fiscalização, foram realizadas visitas às Classes Paralelas nos municípios de Aileu, Baucau, Bobonaro, 
Cova-Lima e Manufahi, com o principal objetivo de observar de forma direta as condições em que as Instituições de 
Ensino Superior privadas asseguram a formação nos referidos municípios.  
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Acesso e Ingresso ao Ensino Superior Público no ano académico de 2020 

Anualmente, o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC), em coordenação com a UNTL e o IPB, tem 
a responsabilidade de implementar o processo de acesso ao Ensino Superior público. Em março de 2019, o MESCC 
concluiu o processo de acesso e ingresso ao ensino superior público que culminou com a admissão de 9.488 
estudantes (UNTL e IPB).  

A nível da preparação do processo de acesso para o ano académico de 2020, o MESCC aprovou o Diploma 
Ministerial n.º20/2019, de 7 de agosto, que define as regras para a implementação do processo de Acesso ao 
Ensino Superior Público, nomeadamente o estabelecimento de uma “Comissão de Acesso ao Ensino Superior” 
responsável por todo o processo e que é constituída por elementos do Ministério, da UNTL e do IPB.  

No mesmo diploma, ficou também estabelecida, para o ano Académico de 2020, a existência de dois regimes de 
acesso: Regime Geral e Regime Especial. Cada Instituição de Ensino Superior Público (UNTL e IPB) apresentou, 
após aprovação do seu Conselho Geral, uma proposta de número de vagas para ser aprovada por S. Exa. o 
Ministro. Assim, foram definidas 3.885 vagas para o ano de 2020, sendo 3.685 para a UNTL e 200 para o IPB.  

De referir que, antes da tomada de decisão quanto ao número final de vagas, o Ministério enviou equipas para 
observar as condições reais da UNTL e S. Exa. o Ministro reuniu com a estrutura dirigente da UNTL e do IPB para 
ouvir as suas sugestões e preocupações, com o objetivo de que decisão relativa ao número final da vagas fosse 
consensual. Destaca-se ainda o trabalho conjunto realizado pelo Ministério com a Comissão de Homenagem, a 
Associação de Deficientes, a PNTL e as F-FDTL, na implementação do Regime Especial de Acesso.  

 

Exame de Certificação (equivalência) 

Com o objetivo de dar oportunidade de reconhecimento 
dos diplomas aos estudantes que, até 2009, estudaram em 
instituições não acreditadas, nas áreas de Economia, 
Educação, Direito, Ciências Sociais e Humanas, Agricultura, 
Saúde Pública e Engenharia, o MESCC organizou, em 
2019, mais um processo de Exames de Certificação 
(equivalência) de grau académico de bacharelato e 
licenciatura e que permitiu certificar 67 candidatos. 

Os candidatos participantes neste Exame tinham 
frequentado e obtido os seus certificados na UNPAZ e na 
UNDIL. 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Reunião com a equipa dirigente da UNTL e IPB  (29/10/2019)

Cerimónia de Abertura do Exame de Certificação (18/09/2019) 
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Processo de Implementação da Cidade Universitária de Aileu 

O Programa do VIII Governo Constitucional prevê que sejam 
dados os passos iniciais para a criação de uma Cidade 
Universitária, no Município de Aileu, pelo que, para 
implementar esta medida, o Ministério do Ensino Superior, 
Ciência e Cultura estabeleceu inicialmente uma equipa 
conjunta, composta por linhas ministeriais relevantes 
nomeadamente: Ministério da Administração Estatal, Ministério 
das Obras Públicas, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 
Ministério da Agricultura e Pescas, Ministério da Justiça e 
Secretaria de Estado das Terras e Propriedade.  

No final de março de 2019, o MESCC organizou uma Consulta 
Alargada com as autoridades do Município de Aileu com o 
objetivo de recolher dados iniciais sobre o interesse da 

comunidade na implementação deste programa político e a existência de terreno disponível para a concretização 
do mesmo. De referir que as autoridades locais e os participantes no processo de Consulta Alargada manifestaram 
total apoio à iniciativa do Governo, pois a criação de uma Cidade Universitária permitirá melhor acesso ao Ensino 
Superior por parte dos jovens e contribuirá para a criação de 
emprego e de renda para a população do Município de Aileu.  

Nos meses seguintes e até final de 2019, foram realizadas 
várias reuniões de consulta direta com os cidadãos afetados 
pela construção da Cidade Universitária de Aileu, 
nomeadamente nos sucos de Bandudatu e Lausi, nas quais 
participaram S. Exa. o Primeiro Ministro e S. Exa. o Ministro do 
Ensino Superior, Ciência e Cultura. Os Ministérios relevantes e 
o MESCC realizaram ações de levantamento das habitações, 
terrenos e produtos agrícolas de cada um dos habitantes, 
com o objetivo de preparar o processo de indemnização, que 
deverá ficar concluído em 2020.   

Formação  de  Língua  Portuguesa  para  os  docentes  das  Instituições  de 
Ensino Superior Privadas Acreditadas (IESPA) 

Em junho de 2019, o Ministério do Ensino Superior, 
Ciência e Cultura (MESCC) iniciou o processo de 
contratação de 5 docentes de Língua Portuguesa 
para assegurar formação aos docentes das IESPA 
que funcionam na cidade de Díli. No dia 18 de 
julho de 2019, o MESCC organizou uma cerimónia 
de abertura dos Cursos de Língua Portuguesa que 
contou com a participação de S. Exa. o Ministro do 
Ensino Superior, Ciência e Cultura, o Secretário de 
Estado da Arte e Cultura, diversos Reitores da 
IESPA e também os docentes formadores.  

De sal ientar que estes cursos t iveram a 
participação de cerca de 200 docentes que 
concluíram a formação básica no mês de 
dezembro.  
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Cerimónia de Abertura do Curso (18/07/2019)

Consulta Alargada com Autoridades Locais (28/03/2019)

Diálogo com a Comunidade (14/11/2019)
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Atribuição  de  Subsídios  às  Instituições  de  Ensino  Superior  Privadas 
Acreditadas (IESPA) 

No dia 2 de setembro de 2019, o Ministério do Ensino 
Superior, Ciência e Cultura (MESCC) assinou 
Memorandos de Entendimento com cinco (5) instituições 
de ensino superior privadas acreditadas (DIT, ICR, 
UNITAL, IOB e IPDC), com o objetivo de apoiar a 
formação Pós-Graduada de docentes no estrangeiro 
como estímulo à progressão da carreira docente 
universitária e ao enriquecimento intelectual, através do 
financiamento do custo da bolsa de estudo em 
estabelecimentos de ensino superior no estrangeiro e 
que iniciaram esse curso ao abrigo dos programas de 
subvenções públicas atribuídas em anos anteriores.  

As verbas atribuídas às 5 instituições atrás referidas, no 
valor total de $75.000 (setenta cinco mil dólares), 
destinaram-se a apoiar as bolsas de estudo e também a aquisição de materiais para as bibliotecas de forma a 
reforçar as condições de ensino e aprendizagem destas instituições.  

Celebração do Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento e o 
Dia Nacional do Ensino Superior 

Estas atividades foram organizadas durante o mês de novembro com o objetivo de assinar a celebração do Dia 
Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento (10 de novembro) e do Dia Nacional do Ensino Superior (17 
de novembro). As diversas atividades foram organizadas por diferentes instituições sob tutela da administração 
direta e indireta do MESCC, nomeadamente a Secretaria de Estado das Artes e Cultura, a Direção-Geral do Ensino 
Superior, o Instituto Nacional da Ciência e Tecnologia (INCT), a Agência Nacional de Avaliação e Acreditação 
Académica (ANAAA) e a Comissão Nacional da UNESCO.  

Neste âmbito, foram organizadas as seguintes atividades: 
(i) o Debate Científico; (ii) torneios desportivos de Futsal e 
Voleibol do "Ensino Superior Cup”; (iii) um acampamento 
destinado a estudantes do pré-secundário e secundário 
dos diversos municípios que decorreu em Same; (iv) Missa 
de celebração do Dia Nacional do Ensino Superior; (v) 
atividades de Limpeza Geral; e (vi) o Seminário Científico.  

A organização destas atividades teve como principais 
objetivos: (i) proporcionar momentos de reflexão sobre a 
importânc ia do ens ino super ior e c iênc ia no  
desenvolvimento do país; (ii) divulgar a oferta formativa do 
ensino superior em Timor-Leste; (iii) fortalecer uma política 
que estimula a pesquisa para o desenvolvimento da 
Ciência-Tecnologia e Inovação em Timor-Leste; (iv) 

identificar e refletir sobre problemas-chave que serão objeto de investigação no futuro, cuja intervenção científica 
influiria no desenvolvimento transversal do País; (v) promover a divulgação e disseminação dos resultados de 
investigação e inovação dos docentes investigadores e investigadores, nomeadamente dos doutorados; (vi) 
promover a contribuição dos intelectuais timorenses permitindo ao Governo efetuar uma análise profunda de 
questões sociais e económicas complexas com vista ao desenvolvimento e consolidação da paz no país; (vii) 
promover a reflexão, o debate e o discurso científico entre diferentes intervenientes. 
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Assinatura dos Memorandos de Entendimento (02/09/2019)

Abertura do Seminário Científico (18/11/2019)



Janeiro de 2020

Colocação de Adidos de Educação e Assistentes no estrangeiro 

Com o objetivo de assegurar um acompanhamento 
adequado aos estudantes bolseiros e não bolseiros, que 
estudam em países estrangeiros, o Ministério do Ensino 
Superior, Ciência e Cultura (MESCC) colocou Adidos da 
Educação e Assistentes da Educação nos seguintes 
países: Brasil - 1 Adido e 1 Assistente; Cabo Verde - 1 
Assistente (é coordenado pelo Adido em Lisboa, 
Portugal); Filipinas - 1 Adido de Educação; Indonésia - 
1 Adido (Jakarta) e 3 Assistentes (Bali, Kupang e Jakarta); 
e Portugal - 1 Adido e 1 Assistente.  
Em 2020, no caso de existir orçamento, o MESCC 
pretende enviar Adidos de Educação para Cuba (o 
anterior cessou funções em junho de 2019) e para a 

Tailândia (uma vez que o número de estudantes tem tendência para aumentar).  

Atividades de Monitorização dos Estudantes Bolseiros no estrangeiro 

O Ministério do Ensino Superior, 
Ciência e Cultura estabeleceu uma 
equipa conjunta com o FDCH para 
realizar ações de monitorização aos 
estudantes bolseiros em diversos 
países com o objetivo de observar as 
condições em que se encontram os 
bolseiros, nomeadamente verificar o 
índ ice de aprove i tamento, as  
d i fi c u l d a d e s e n f r e n t a d a s e a 
coordenação com os Adidos e 
Assistentes.  
Assim, foram levadas a cabo ações de 
monitorização a Cabo Verde, Portugal, Filipinas e Indonésia (Gabinete do Adido em Jakarta). 

Atribuição  de  Bolsas  de  Estudo  e  Subsídios  (filhos  de  Combatentes  da 
Libertação Nacional) 

A t r a v é s d o fi n a n c i a m e n t o d o F u n d o d e 
Desenvolvimento de Capital Humano, o MESCC 
assegurou, em 2019, a continuidade do pagamento a 
322 estudantes  com bolsa integral e 42 estudantes 
com bolsa parcial. Foram ainda atribuídos subsídios a 
98 filhos de Combatentes da Libertação Nacional. 
O MESCC, através da UCAE, esteve ainda envolvido na 
seleção de estudantes para bolsas oferecidas por 
diversos países, nomeadamente: Camboja, China,  
Filipinas (SEARCA), Indonésia e Portugal.  No ano de 
2020, o MESCC prevê a criação de regulamentação 
para a atribuição de Bolsas de Estudo a estudantes 
universitários de famílias vulneráveis (Kbi’it Laek).  
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Reunião com os Adidos e Assistentes (17/11/2019)

Atribuição de subsídios (22/10/2019)

Reunião com os estudantes em Cabo Verde (novembro de 2019)
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Avaliação Anual da Implementação do Plano de Atividades e Orçamento 

No dia 12 de dezembro de 2019, o MESCC realizou uma 
reunião com as Unidades Orgânicas da Administração 
Direta e com as Instituições de Administração Indireta que 
utilizaram o orçamento do MESSC em 2019 - INCT, IPB, 
CN-UNESCO e ST-FDCH - com os objetivos de avaliar o 
grau de implementação do Plano de Atividades e do 
orçamento em 2019 e de identificar os desafios e as 
recomendações para melhorar a qualidade de execução 
no ano de 2020. Nesta reunião, cada Unidade Orgânica / 
Instituição apresentou a proposta de atividades para o 
ano de 2020. Esta reunião decorreu no Salão da Catedral, 
em Vila Verde - Díli e foi liderada pelo Ministro do Ensino 
Superior, Ciência e Cultura e pelo Secretário de Estado 
das Artes e Cultura. 

Recrutamento de 44 novos Agentes de Administração Pública 

O MESCC realizou a cerimónia de receção aos novos 44 
Agentes de Administração Pública recrutados no ano de 
2019. De referir que o processo de recrutamento foi 
implementado em estreita coordenação com a Comissão 
da Função Pública, no período de maio a agosto de 2019.  

A cerimónia de receção aos 44 Agentes de Administração 
Pública foi presidida pelo Ministro do Ensino Superior, 
Ciência e Cultura e contou ainda com a participação do 
Secretário de Estado da Arte e Cultura, do representante 
da Comissão da Função Pública, dos Diretores-Gerais, 
Diretores Nacionais e funcionários do Ministério.  

Disseminação de Legislação relevante na Administração Pública 

O MESCC, através da Direção 
Nacional dos Recursos Humanos, 
organizou um Seminário de dois dias 
com os dirigentes e funcionários para 
disseminar a legislação relevante no 
q u e s e r e l a c i o n a c o m a 
Administração Pública e a Segurança 
Social.  Este Seminário foi realizado, 
nos dias 09 e 10 de dezembro, no 
Salão João Paulo II, em Comoro, Díli e 
contou com o apoio e a  colaboração 
dos responsáveis da Comissão da 
Função Pública e do Instituto de 
Segurança Social de Timor-Leste.  
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Reunião de Avaliação do PAA e OGE 2019 (12/12/2019)

Cerimónia de receção aos 44  novos AAP (16/09/2019)

Cerimónia de Abertura (09/12/2019)
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Parcerias e Cooperação Internacional  

Em 2019, o MESCC realizou diversas reuniões com parceiros de desenvolvimento com o objetivo de reforçar a 
cooperação nas áreas do Ensino Superior e da Cultura. É de salientar que S. Exa. o Ministro do Ensino Superior, 
Ciência e Cultura participou na Reunião dos Parceiros de Desenvolvimento e reuniu com entidades de diversos 
países, nomeadamente o Ministro da Educação da Indonésia, a Parceira Global da Educação, o Banco Mundial, o 

Millenium Challenge Corporation, o Embaixador da República 
Popular da China, o Encarregado de Negócios da Tailândia, o 
Embaixador de Portugal, o Presidente do Instituto Camões e outras 
entidades da área do ensino superior.  

Destaca-se ainda a participação em Reuniões de âmbito 
internacional, nomeadamente na XI Reunião dos Ministros da 
Cultura da CPLP , que decorreu em Cabo Verde, e na 40.ª 
Conferência da UNESCO em Paris. Para além disso, uma equipa do 
MESCC deslocou-se à Tailândia para promover o reforço da 
cooperação com este país, nomeadamente a nível do envio de 
novos bolseiros e da assinatura de novos acordos entre os 
Governos e com instituições de ensino superior. Nesta missão, 
foram ainda realizadas diversas reuniões no âmbito da SEAMEO 
para reforçar a cooperação nas áreas do Ensino Superior e da 
Cultura. 

No que se relaciona com a área de ação da Secretaria de Estado 
da Arte e Cultura, destaca-se a participação em seminários e ações de formação no estrangeiro, 
nomeadamente:  

• Programa “Sub Regional Training of Trainers and peer Learning on Participatory Policy Monitoring of the 
2055 Convention” - Jakarta: 30 de julho a 1 de agosto; 

• Seminário sobre “Uncomunity Budget Inventoring of Intangible Cultural Heritage” no Vietnam; 

• Ação de formação sobre “Arte e Cultura no ISI Denpasar; 

• Visita de Estudo e Cooperação com o Institut Seni Indonesia (realizou-se na primeira semana da dezembro); 

• participação na reunião da SEAMEO SPAFA (34th SEAMEO SPAFA Governing Board Meeting); 

• participação em Exposição na Nova Zelândia, cuja temática estava relacionada com a discussão sobre a 
cultura do pacífico e a sua colectividade no futuro.  

É de salientar ainda a assinatura de um Memorando de Entendimento entre a SEAC e um Instituto de França 
“Institut de Recherche pour le Devéloppement”.  
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Presidente do Instituto Camões (06/09/2019)

40.ª Conferência da UNESCO em Paris (Nov 2019)XI Reunião dos Ministros da Cultura da CPLP (12/04/2019)
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Graduações Académicas 

O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura 
(MESCC) tem a competência de, anualmente, verificar e 
aprovar as listas finais dos estudantes graduados que são 
submetidas pelas Instituições de Ensino Superior públicas 
e privadas.  

Em 2019, o MESCC verificou e aprovou as listas de 
estudantes das seguintes Instituições: Universidade 
Nacional de Timor Lorosa’e (UNTL), Universidade de Díli 
(UNDIL), Universidade de Timor Oriental (UNITAL), 
Universidade da Paz (UNPAZ), East Timor Coffee Institute 
(ETCI), Instituto de Ciências Religiosas (ICR), Instituto 
Profissional de Canossa (IPDC), Instituto Superior Cristal 
(ISC), Dili Institute of Technology (DIT) e Instituto Ciências 
da Saúde (ICS).  

O Ministério fez-se representar oficialmente em diversas cerimónias de graduação, nomeadamente através do 
Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura e/ou da Diretora-geral do Ensino Superior e Ciência. 
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Cerimónia de Graduação IPDC (20/12/2019)

Cerimónia de Graduação UNPAZ (28/12/2019) Cerimónia de Graduação ISC (23/12/2019)

Cerimónia de Graduação IPDC (20/12/2019)Cerimónia de Graduação UNTL (16/12/2019)
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Entrevista com S. Exa. o Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura 

No âmbito da publicação deste Boletim de Atividades, a equipa editorial entrevistou o Ministro do Ensino Superior, 
Ciência e Cultura para que nos desse a sua visão sobre o trabalho já realizado, em 2018 e 2019, e sobre as 
perspectivas para o futuro.    
Pergunta – Sr. Ministro, pela primeira vez na História de Timor independente, criou-se um ministério, 
separado do da Educação, dedicado ao ensino superior e ciência, a que se juntou a pasta da cultura. Para si, 
esta opção está a revelar-se acertada? 
Resposta – Na verdade, esta foi uma opção do Primeiro-Ministro, tendo em conta o evidente crescimento do setor 
universitário. Repare que temos hoje no país quinze instituições acreditadas, que albergam cerca de 65 mil 
estudantes.  A este peso quantitativo, juntam-se as especificidades próprias deste nível de ensino, que não se 
confundem com as do ensino básico e secundário. Portanto, face a isso, o Primeiro-Ministro entendeu por bem criar, 
na orgânica do Governo, um ministério dotado de meios e competências para gerir e reformatar o setor, de modo a 
torná-lo com mais qualidade e capaz de responder às necessidades de quadros superiores de Timor Leste. 
Pergunta – Mas acha que a aposta está a ser ganha?    
Resposta – Do meu ponto de vista, sim. No primeiro ano, 
dedicámo-nos sobretudo a “arrumar a casa”, digamos 
assim. Instalámos os serviços, muito dos quais estavam 
ligados ao Ministério da Educação, compusemos as 
equipas que estavam desfalcadas, nomeámos as equipas 
gestoras de institutos sob nossa superintendência. 
Referimo-nos ao Instituto Nacional de Ciência e 
Tecnologia e ao Fundo de Desenvolvimento do Capital 
Humano. Instituímos o Conselho de Reitores, enquanto 
f ó r u m d e c o n s u l t a e d i á l o g o . A p o i á m o s a 
operacionalização do Instituto Politécnico do Betano, 
relançámos o processo da Academia das Artes e 
Indústrias Criativas e Culturais de Timor Leste e 
regulámos, para as instituições públicas, o processo de 
fixação de vagas, para que o número de estudantes 
admitidos não seja em detrimento das condições de 
aprendizagem. A preocupação não pode ser apenas 
com o alargar das oportunidades de acesso. Não basta pôr as pessoas nas universidades. Temos de assegurar que 
elas, uma vez admitidas, terão boas condições de aprendizagem e prosseguem com sucesso a sua trajetória de 
estudantes. 
Pergunta – E quais são as perspectivas para 2020? 

Resposta – No próximo ano, o Ministério porá em ação as políticas que visam reformatar o setor. Vamos colocar em 
debate e aprovar a Política Nacional de Ensino Superior e Ciência, que é um documento de visão, com linhas de 
política que se estendem até ao marco estratégico de 2030. A ideia é o Estado assumir um papel ativo não apenas 
como fiscalizador, mas também como fomentador da qualidade. Sem um claro salto na qualidade, não há como o 
nosso país conseguir realizar as metas que estão no Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional. Iremos propor 
uma lei de bases do ensino superior e discutir e aprovar um Plano Estratégico de desenvolvimento da Ciência e 
Tecnologia. Também queremos a instalar a Academia de Artes e Indústrias Criativas e Culturais, adicionando à oferta 
formativa do ensino Superior uma nova área que é importante. Criaremos, ainda, o Fórum Nacional de Estudantes, 
pois estamos convencidos de que não se pode reformar o setor sem ouvir e dialogar com os estudantes. Tudo indica 
que será um ano de muitos desafios. 

Pergunta – Que mensagem gostaria de transmitir aos leitores, nomeadamente à Comunidade Académica? 
Resposta - Em primeiro lugar, quero endereçar a toda a comunidade académica votos de uma quadra festiva feliz e 
de um ano novo pleno de realizações pessoais, familiares e profissionais.  Em segundo, dizer à comunidade que no 
próximo ano estaremos juntos e em diálogo a lutar para melhorar a qualidade do ensino superior, pois a qualidade 
na formação é o futuro da nação.   
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Entrevista com S. Exa. o MESCC (dezembro de 2019)
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Cerimónias do Içar da Bandeira Nacional  

O Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura (MESCC) realizou, desde o mês de março de 2019, a Cerimónia 
mensal do Içar da Bandeira Nacional na qual participaram os Diretores-Gerais, Diretores Nacionais, funcionários e 
assessores do Ministério e das Instituições de Administração Indireta, nomeadamente o IPB, o INCT e a ANAAA.  

Processo de Criação da Academia de Artes e Indústrias Criativas Culturais 

Em setembro, a Unidade de Implementação da Academia 
de Artes e Indústrias Criativas Culturais realizou um 
encontro alargado com os responsáveis do Ministério para 
apresentar o ponto de situação sobre a implementação do 
processo da criação da Academia de Artes e Indústrias 
Criativas Culturais (AAICC) de Timor-Leste.  

Constatando-se um atraso significativo na criação de um 
projeto de reconhecida importância nacional, o MESCC 
estabeleceu um grupo de trabalho com a missão de “rever 
e reformar a proposta de estatutos da Academia de Artes e 
Indústrias Criativas Culturais de Timor-Leste” e “elaborar as 
linhas orientadoras da missão a ser atribuída à primeira 
equipa gestora da fase de instalação da Academia”.  Os trabalhos foram concluídos e entregues no dia 15 de 
novembro e, posteriormente, solicitados diversos pareceres legais obrigatórios. Durante o ano de 2020 a proposta 
de criação da Academia das Artes e Indústrias Criativas Culturais de Timor-Leste será apresentada e votada em 
Conselho de Ministros. Após a sua aprovação, estarão reunidas as condições para a nomeação da sua Comissão 
Instaladora e para a sua entrada em funcionamento.   
Ainda no âmbito da criação da AAICC, é de salientar que a Unidade de Implementação finalizou a formulação do 
currículo para o ensino de música, dança e artes visuais e realizou um estudo de viabilidade sobre o interesse dos 
jovens em candidatar-se à AAICC, logo que a mesma esteja em funcionamento. 

Lançamento de Livros 

No âmbito das atividades do Dia Nacional da Cultura, a Secretaria de 
Estado da Arte e Cultura realizou, no dia 14 de outubro, o lançamento do 
livro com o título: “Funções e Importâncias de Ai Toos na Cultura 
Timorense de Timor-Leste” e “ Interpretação Das Figuras Nas Portas das 
Casas Sagradas Timorenses”. Este livro foi escrito pelos autores Prof. 
Doutor Vicente Paulino e o Dr. Nuno da Silva Gomes e resulta de uma 
pesquisa realizada em 2015, com o apoio da SEAC. Os custos de 
impressão destes livros foram suportados com verbas da SEAC. 
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Cerimónia do Içar da bandeira Nacional (outubro de 2019)

Reunião sobre a AAICC (23/09/2019)

Cerimónia de Lançamento (14/10/2019)
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Dia Nacional da Cultura 

O Dia Nacional da Cultura é celebrado anualmente em memória 
do Saudoso Borja da Costa, poeta que deu um contributo notável 
ao setor da Cultura do nosso país, tendo escrito diversos poemas 
de cariz patriótico e nacionalista, incluindo a letra do Hino Nacional 
do país. O Dia Nacional da Cultura assinala e dignifica a 
diversidade da Cultura timorense, homenageando todos aqueles 
que se dedicam à prática de atividades artísticas e culturais, e 
destaca e reforça o papel que a Cultura pode ter no 
desenvolvimento sustentável de Timor-Leste, nomeadamente no 
seu contributo em áreas fundamentais como a cidadania, a paz e a 
coesão social.  
Em 2019, a Secretaria de Estado da Arte e Cultura realizou duas 
atividades no âmbito desta celebração, nomeadamente um Seminário Nacional com o tema “Aprofundar as 
Culturas Tradicionais para Fortalecer a Indentidade Nacional” e a Noite Cultural, que incluiu a apresentação de 
danças e musicas tradicionais.  

Bibliotecas e Museus  

A Secretaria de Estado da Arte e Cultura, através da Direção Nacional 
de Bibliotecas e Museus (DNMB), organizou, uma Competição de 
Poesia com o tema “Promove Biblioteka ba Estudante Sira atu Loke 
Fuan no Neon ba Matenek" e  com o sub-tema "Livro mak Odamatan 
Matenek".  Esta atividade teve como objetivos principais motivar os 
estudantes para a leitura de poemas, incentivar o contacto com os 
livros de poesia e os respetivos autores e melhorar os conhecimentos 
dos estudantes na área da poesia. A atividade decorreu no período de 
5 a 7 de agosto, no Salão  do Centro Nacional Chega, em Balide, e 
contou com a participação de 18 escolas com um total de 36 
estudantes. 

Foram ainda organizadas duas ações de sensibilização no município de Liquiçá, com o objetivo de sensibilizar os 
estudantes do ensino secundário para a importância da leitura e da utilização da Biblioteca da Escola. Estas 
atividades decorreram no período de 25 a 28 de novembro, em Liquiçá, com a participação de 49 estudantes, e de 
26 a 29 de novembro, em Maubara, com a participação de 48 estudantes.  

A DNMB organizou também uma ação de sensibilização sobre o “Papel e 
a função do Museu” junto de 100 estudantes e professores dos municípios 
de Cova-Lima (8 a 11 Julho 2019) e Liquiçá (17 a 20 Julho 2019). De 
salientar que foram também organizadas ações de Formação em Gestão 
Básica da Biblioteca destinada a 120 professores e responsáveis das 
escolas com o objetivo de melhorar as competências de gestão dos 
responsáveis das bibliotecas escolares e melhorar as competências dos 
professores nos que se relaciona com as estratégias de motivação dos 
estudantes para usarem as Bibliotecas como fonte de informação relevante 
para o complemento da sua formação escolar. Esta atividade decorreu no 
período de 30 de setembro a 3 de outubro, no município de Ainaro, e de 7 a 
10 de outubro, no município de Cova-Lima.    

Ainda no que se relaciona com a área das Bibliotecas destaca-se a assinatura de um Memorando de 
Entendimento entre a SEAC e a Sala de Leitura Xanana Gusmão para a utilização do sistema digital para a 
catalogação de livros, incluindo a formação de 4 funcionários da DNMB.  
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Realização de Seminário  (14/10/2019)

Competição de Poesia (CNC, 5-7 de agosto)

Formação em Gestão da Biblioteca 
(outubro 2019) 
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Promoção das Artes e Cultura 

A Direção Nacional da Promoção das Artes e Cultura 
implementou diversas atividades, nomeadamente o 
lançamento do Documentário do Programa “CPLP 
AUDIOVISUAL - DOCTV CPLP I I I “Música da 
Resistência”, evento que decorreu no dia 6 de maio de 
2019 no Arquivo Museu da Resistência Timorense.   

Outras atividades relevantes realizadas foram as ações de 
formação nas áreas de Artes Plásticas (Pintura) e de 
Música. A formação na área das Artes Plásticas realizada, 
em Díli, nos dias 4 e 5 de julho, destinou-se aos alunos do 

Ensino Secundário Geral e Técnico-Vocacional . No final de 
julho, realizou-se uma ação de formação de “violino” na 

Escola São Pedro de Comoro, ministrada pelo Padre Adérito, e destinou-se a 24 jovens de todos municípios. Esta 
formação teve a duração de uma semana.  

Salienta-se ainda a participação na Oficina de Planeamento para a Difusão do DOCTV CPLP III, que decorreu no 
período de 27 a 29 de fevereiro de 2019, na cidade da Praia, em Cabo Verde.  

Promoção e Preservação do Património Cultural  

A Direção Nacional do Património Cultural (DNPC) levou a cabo, diversas atividades, nomeadamente: 

• realização, nos munícipios de Díli e Manatuto, de ações de sensibilização sobre o património arquitetónico 
e arqueológico para representantes de instituições religiosas, estudantes e comunidade em geral, tendo 
abrangido 350 pessoas.  

• participação em inaugurações de Casas Sagradas (Uma Lisan) nos munípios de Díli, Baucau, Ainaro, 
Manatuto, Ermera e Viqueque; 

• realização de levantamento de dados sobre os sítios arquitectónicos sobre a pousada de Balibó, ex- 
Comarca de Aipelo, e Fortaleza Hatuhei (Ermera); 

• realização de escavação arqueológica nos municípios de Manatuto e Bobonaro; 
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Fomentar a produção cultural, valorizando o património e a identidade nacional

VISÃO

Lançamento DOCTV CPLP III em Díli (06/05/2019)

Cerimónia de Inauguração de Uma Lisan Levantamento de dados sobre sítios Arquitectónicos
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Universidade Nacional de Timor Lorosa'e 

O Decreto-Lei n.º16/2010, de 20 de Outubro, aprova 
o Estatuto da Universidade Nacional Timor 
Lorosa’e(UNTL) e estabelece que esta instituição “é 
uma pessoa colectiva de direito público e goza de 
autonomia estatutária, científica, pedagógica, 
administrativa, financeira, disciplinar e patrimonial, 
sem prejuízo da acção fiscalizadora do Estado, nos 
termos dos presentes estatutos e da lei“.  A UNTL é 
uma instituição que tem como missão principal ser 
"um centro de criação, difusão e promoção da cultura, 
ciência e tecnologia, articulando o estudo e a 
investigação, de modo a potenciar o desenvolvimento 
humano, como factor estratégico do desenvolvimento 
sustentável do País”.  

A UNTL possui cerca de 25.000 estudantes ativos, que frequentam 9 Faculdades: Agricultura, Ciências Exatas, 
Ciências Sociais, Direito, Economia e Gestão, Educação, Artes e Humanidades, Engenharia, Ciências e Tecnologia, 
Filosofia e Medicina e Ciências da Saúde. Em 2019, para além do funcionamento das atividades letivas, destaca-se a 
implementação de diversas atividades e a organização de eventos relevantes para a Comunidade Académica 
da UNTL, designadamente: 

• orientação académica em todas as Faculdades para os novos estudantes da UNTL; 

• Estágios Académicos dos Estudantes nos diversos municípios; 

• Via Sacra no Cristo Rei, através do Programa Pastoral; 

• Seminário com o tema: “Não há Liberdade de Imprensa, Não há Democracia”, no âmbito da celebração do 
Dia Mundial da Liberdade de Imprensa (3 de maio); 

• Seminário com o tema: “Disseminação de informação do Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero para os 
Estudantes da Universidade Pública”; 

• Cerimónias de Judicium para os finalistas das várias Faculdades; 

• Disseminação do processo de Acesso e Ingresso para o ano académico de 2020; 

• Conferência Conjunta Bienal entre a UNTL e a Victoria University com o tema: “envolver os jovens nos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”; 

• Formação de língua Tétum, pelo Instituto Nacional de Linguística, a professores e funcionários públicos de 
6 municípios; 

• Cerimónias de Graduação dos Estudantes (14 de junho e 16 de dezembro); 

• Conferência Internacional com o tema “Relembra tinan 20 istória 1999 nian, Vítima, Justiça no Organizasaun 
Rezisténsia”, com o apoio da Swinburne University of Technology de Melbourne e o Centro Nacional 
Chega; 

• Seminário com o tema “Tinan 25 Kareira Médiku: serbí ema moras, povo no Nasaun”; 

• Seminário com o tema: “Prodús no Uza Estatístika Jéneru hodi Monitoriza Dezenvolvimentu Sustentável iha 
Timor-Leste”, com o apoio da UN Women; 

• Lançamento do Livro “Tara-Bandu Cultural ida Kontestu Munisipiu Ermera”, resultante de uma pesquisa da 
UNTL e do Colégio São Francisco Xavier; 

• Celebração dos 20 anos da Consulta Popular (30 de agosto), nomeadamente exposições, ciclo de cinema, 
seminários, etc.; 
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Inauguração do Centro de Direitos Humanos  (28/08/2019)
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• Inauguração do Centro de Direitos Humanos, apoiado pelo Global Campus Human Rigths e a União 
Europeia; 

• Lançamento da 2.ª volume do “Timorese Academic Journal of Science and Technology; 

• Cerimónia do XIX Dies Natalis da UNTL; 

• Organização da Atividade Bible Camp 2019, organizada pela Pro-Reitora dos Assuntos de Provedoria e 
Aconselhamento;  

• Seminário com o tema “Lai Humantária Internacional, organizado pela Faculdade de Ciências Sociais; 

• IV Jornadas pedagógicas da UNTL, organizada pelo Centro de Língua Portuguesa; 

• Ação de formação sobre a “Metodologia da Pesquisa Quantitativa" para os funcionários da Comissão da 
Função Pública, organizada pelo Centro de Investigação Científica; 

• IV Simpósio com o tema “Pensar na Educação em Timor-Leste”, organizado pela Unidade de Produção e 
Disseminação do Conhecimento e o Programa de Pós-Graduação e Pesquisa;   

• Aula pública com o tema: “Crime económico e financeiro em Timor-Leste” organizada pela Faculdade de 
Direito; 

• Seminário com o tema: “the best solution for Stabilization, Compaction and Permeability for all types of 
soil”, organizada pela Faculdade de Engenharia, Ciência e Tecnologia.   

• Realizadas diversas Pesquisas Científicas e organizados Seminários de apresentação de resultados. 

Outro aspeto relevante, foi a nível da assinatura de Memorandos de Entendimento e/ou Acordos assinados pela 
UNTL com instituições nacionais e internacionais, nomeadamente: Ministério da Saúde, Comissão da Função 
Pública, Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça, Governo de Portugal - relativo à implementação do Projeto 
Formar, Orientar, Certificar e Otimizar (FOCO.UNTL)-, TELEMOR, Instituto Politécnico de Betano, Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná no Brasil, Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste (BNCTL), Centro Nacional 
Chega, Telecomcel, Empresa Lifetech do Vietname e Fundação Oriente.  

Os responsáveis da UNTL participaram ainda em eventos internacionais, designadamente: 

• XXIX Reunião da Associação das Universidades de Língua Portuguesa, em Lisboa; 

• Visita oficial à Austrália do Magnífico Reitor, incluindo a visita a diversas instituições de ensino superior, 
nomeadamente a Charles Darwin University, Tasmania University, Victoria University  e Australian National 
University. 

• 9.ª Conferência do Fórum de Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa.  

Instituto Politécnico de Betano (IPB) 
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Assinatura Acordo para a implementação do FOCO.UNTL com o 
Embaixador de Portugal em Díli (10/04/2019)

Participação na Exposição do Ensino Superior no âmbito do Dia 
Nacional do Ensino Superior (16/11/2019)
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De acordo com o Decreto-Lei n.º45/2016, de 9 de 
novembro, que cria o Instituto Politécnico de Betano e 
aprova   os seus Estatutos, este Instituto tem por 
missão “a criação, difusão, promoção e aplicação da 
ciência, tecnologia e conhecimento técnico-científico e 
do saber de natureza profissional, através da 
articulação do estudo, do ensino, da investigação 
orientada e do desenvolvimento experimental, visando 
apoiar o desenvolvimento sustentável do País e 
promover uma sociedade mais justa e democrática, 
valorizando a cultura de experiências académicas”.  

Apesar do Instituto ter sido criado em 2016 e as atividades letivas terem sido iniciadas em fevereiro de 2017, o IPB 
não tem funcionado autonomamente e, inclusivamente, o seu orçamento tem estado integrado no Ministério que o 
tutela. Uma das razões que não permitia o funcionamento autónomo era o facto de alguns dos órgãos previstos nos 
seus estatutos não estarem ainda implementados, nomeadamente o Conselho Geral.  

O ano de 2019 representa, pois, um marco histórico para este 
instituto, uma vez que foram nomeados os membros do 
Conselho Geral do IPB e este órgão passou a funcionar 
regularmente. Outro aspeto importante, foi a atribuição da 
Licença Operacional por parte do Ministério do Ensino 
Superior, Ciência e Cultura, que regulariza o funcionamento 
desta instituição.  

O Instituto, em 2019, assegurou as atividades letivas a 414 
estudantes dos cursos de Produção Animal e Construção 
Civil, incluindo a realização de visitas de campo e atividades 
de estágio dos estudantes. De referir que foi ainda organizado 
um Seminário para preparar a revisão dos currículos dos 
cursos do IPB.  

No que se relaciona com as parcerias nacionais e internacionais, 
destaca-se a assinatura de memorandos de entendimento 

deste instituto com o CNEFP-Tibar, a UNTL e o Ministério da Agricultura e ainda com a Universidade Mataram, 
Universidade Brawijaya e Tecnhophoria Yogyakarta.  
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Visita dos Estagiários do Curso de Produção Animal ao Matadouro 
Nacional em Tibar (04/10/2019)

Prática Laboratorial no Curso de Construção Civil com 
formadores da UNTL (09/12/2019)

Exposição do Ensino Superior no MESCC ( novembro de 2019)
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Secretariado Técnico do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano 

O FDCH tem por finalidade financiar programas e projetos 
plurianuais de formação e desenvolvimento dos recursos 
humanos com vista à capacitação dos quadros nacionais nos 
sectores estratégicos para o desenvolvimento do país e é gerido 
por um Conselho de Administração que é apoiado por um 
Secretariado Técnico do Fundo de Desenvolvimento do Capital 
Humano (ST-FDCH).  

Em 2019, o FDCH beneficiou um total de 12.234 pessoas, 
sendo 3.705 do sexo feminino e 8.529 do sexo masculino, 
distribuídos por Formação Profissional (5.240), Formação Técnica 
(4.482), Bolsas de Estudo (1.209) e Outros Tipos de Formação 

(1.303).  

O ST-FDCH assegurou ainda a verificação de 403 propostas para o processo de aprovisionamento, a submissão 
de 5.060 pedidos de pagamento submetidos por 52 instituições e o processamento de 4.122 CPVs (Formulário 
de Compromisso de Pagamento), 4.901 PRTs (Pedidos de Ordem de Pagamento) e 4.901 Evs (Formulário de 
Despesas).  

O ST-FDCH implementou ainda outras atividades relevantes, 
nomeadamente: 

• Produzidos 3 Boletins do FDCH referentes ao 1º , 2º e 3º 
trimestre, num total de 2.100 boletins reproduzidos e 
distribuídos para as instituições inscritas no FDCH, 
Parlamento Nacional, universidades, média e ONGs. 

• Atualizado o relatório com informação sobre o paradeiro 
dos bolseiros, incluindo o seu estatuto a trabalhar ou 
desempregado (Programa “Buka Tuir Benefisiarus”). 

• Revistos e assinados um total de 7 Memorandos de 
Entendimento com as instituições fornecedoras de formação, 
nomeadamente STV Bali, Metro TV, AJL, TLPU, LELI, TELKOMCEL e KSLP. 

• Realizada a monitorização a 8 instituições, nomeadamente o Centro de Formação de Tibar, o MAE, o INAP, 
o MI, o MOP, o PNDS-MAE, SEFOPE e a PNTL cobrindo um total de 24 atividades e de 823 participantes. 

• Implementado o Programa de Estágio Profissional com 130 graduados abrangidos. 

• Realizado o lançamento dos livros sobre o Levantamento de Dados dos Recursos Humanos existentes em 
todo o país. 
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Lançamento do Estágio Profissional (04/10/2019)

Lançamento dos Livros sobre o Levantamento dos 
Dados dos Recursos Humanos (16/12/2019)

Cerimónia de Graduação Sentru Treinamentu 
Vokasional Juventude(18/12/2019)

Reunião com a DG dos Assuntos ASEAN (19/12/2019)



Janeiro de 2020

Agência Nacional de Avaliação e Acreditação Académica 

A Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA) foi criada através do Decreto-Lei 
n.º21/2010 de 1 de dezembro, que foi, posteriormente, alterado pelo Decreto-Lei n.º27/2014, de 10 de setembro.  

De acordo com o artigo 26.º, “compete à ANAAA a avaliação e a 
acreditação das instituições de ensino superior e dos seus ciclos de 
estudos, bem como o desempenho das funções inerentes à inserção 
de Timor- Leste no sistema internacional de garantia da qualidade”. 

Em 2019, a ANAAA a nível do processo de Acreditação 
Programática realizou a avaliação institucional de 6 Instituições de 
Ensino Superior (ECTI, UNITAL, UNDIL, ICS, ISFIT e IFFS) e a 
Avaliação Programática de 40 cursos, envolvendo 25 avaliadores 
nacionais e 14 internacionais.  

Outra questão pertinente, relaciona-se com a avaliação do 
progresso anual das instituições do Ensino Superior 
acreditadas, sendo que já foi concluída a avaliação de 8 instituições 
(UNTL, UNPAZ, DIT, IOB, IPDC, ISC, ICR e ICFP).  

A nível de Parcerias e Cooperação, em 2019, a ANAAA realizou 4 visitas de formação ao BAN-PT, MQA e AACCUP 
(com o apoio do FDCH) e iniciou os contactos com a A3ES de Portugal para estabelecer um Protocolo de 
cooperação. A ANAAA também realizou as reuniões do Conselho Diretivo, que é o órgão deliberativo, 
responsável pela definição das linhas orientadoras de atuação da ANAAA e pela prática dos atos necessários à 
prossecução dos seus objetivos.   O Conselho Diretivo reúne com uma frequência trimestral (4 vezes por ano). 
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Avaliação ao curso de Administração Pública 
da UNTL (21/10/2019)

Reunião do Conselho Diretivo da ANAAA (06/08/2019) Avaliação ao Curso de Agro-Economia da UNITAL (18/09/2019)

Lançamento Oficial do Processo de Avaliação Programática (16/07/2019)
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Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 

De acordo com o Decreto-Lei n.º23/2014, de 3 de setembro, que aprova  Estatuto do Instituto Nacional de Ciências 
e Tecnologia (INCT), este Instituto, “dotado de personalidade jurídica, com autonomia administrativa, financeira e 
patrimonial, bem como de autonomia científica e editorial”, tem por missão “promover continuadamente o avanço 
do conhecimento científico e tecnológico em Timor-Leste, 
explorando oportunidades que se revelem em todos os 
domínios científicos e tecnológicos com potencial para atingir 
os mais elevados padrões internacionais de criação de 
conhecimento, e estimular a sua difusão e aplicação prática 
enquanto fator de desenvolvimento e de melhoria do bem- 
estar da população”.  

Apesar de ter sido criado em 2014, o INCT, até 2019, não 
possuía os seus órgãos implementados e era gerido apenas 
por um Secretário Executivo, que respondia diretamente ao 
Ministro da tutela. Assim, pode afirmar-se que o ano de 2019 
marcou um passo histórico para o Instituto, uma vez que, por 
iniciativa do Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, foram 
nomeados, através do Conselho de Ministros, o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Executivo.  

O Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura promoveu ainda, no dia 15 de novembro, a nomeação dos 
Membros do Conselho Geral e do Conselho Científico do INCT, e foi realizada nessa data a 1.ª reunião do Conselho 
Geral. 

Em 2019, o Instituto realizou diversas atividades de promoção da 
investigação científica, nomeadamente apoiou a realização de 7 
pesquisas, cujos resultados foram apresentados num Seminário 
organizado pelo INCT no dia 18 de dezembro de 2018, no Salão 
Ian Martin - INFORDEPE, e que contou com a participação do 
Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, a Diretora 
Executiva do FDCH, Diretores, Doutorados e Docentes das 
Instituições de Ensino Superior públicas e privadas.  

O INCT organizou ainda alguns Seminários com a comunidade 
académica para divulgar a missão do INCT, organizou o 
“Seminário Científico Internacional”, integrado na Celebração do 

Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento e o Dia 
Nacional do Ensino Superior, e iniciou os contactos para a implementação de diversas atividades em 2020, nas 
áreas do “Inventário e Registo da Produção Científica” e das “Pesquisas e Estudos de Investigação e Análise de 
Ciências Aplicadas”. A nível das parcerias internacionais, destaca-se a assinatura de um memorando de 
entendimento entre o INCT e LIPI da Indonésia e a participação dos dirigentes do INCT em eventos internacionais, 
nomeadamente na Indonésia e em Portugal (CPLP).   

 A qualidade da formação é o futuro da Nação ! 20

Reunião do Conselho Científico (08/12/2019)

Seminário de divulgação do INCT (17/10/2019)

Seminário Científico Internacional (18/12/2019) Seminário de Divulgação do INCT (17/10/2019)
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Comissão Nacional da UNESCO 

O Decreto-Lei n.º 29/2014, de 24 de Setembro, criou a 
Comissão Nacional da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (CN-UNESCO) de 
Timor- Leste. Esta Comissão tem como atribuições 
prosseguir genericamente os fins previstos no artigo VII do 
Acto Constitutivo da UNESCO, nomeadamente: 
•Emitir pareceres e recomendações ao Governo no que se 
refere aos programas, objectivos e realizações, incluindo 
as Convenções, da UNESCO; 

•Estabelecer uma ligação eficaz com o Secretariado-Geral 
da UNESCO, com a representação da UNESCO em Jakarta 
e em Timor-Leste, bem como com as Comissões Nacionais 

e outros organismos de cooperação dos outros Estados 
Membros da UNESCO; 

• Suscitar, coordenar e veicular, através dos Ministérios da Educação e dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação e a Instituição do Governo responsável pela área da Arte e da Cultura, projectos candidatos ao 
programa de participação, e promover a participação de técnicos nacionais nas tarefas da UNESCO, tanto nos 
serviços centrais, na sede, como nos diversos programas da Organização; 

• Executar os programas e actividades previstas no Plano Estratégico e nos Planos de Acção da Comissão, 
aprovados pelo Conselho Geral;  

• Apoiar a Missão Permanente de Timor-Leste junto da UNESCO; 

Em 2019, a CN-UNESCO desenvolveu as seguintes 
atividades: 

• Promoção Anual da UNESCO no Município de 
Ainaro, que contou com a participação de S. Exa. o 
Secretário de Estado das Artes e Cultura; 

• Comemoração do Dia Mundial da Ciência e 
Matemática; 

• Publicação do livro de pesquisas das Uma Lulik de 
Oecusse; 

• Organização de um Seminário sobre a importância 
do Património Documental de Timor-Leste 

• Organização de um Seminário sobre a Lei de 
Arquivo de Timor-Leste; 

• Participação na 40.ª Conferência Geral da UNESCO em 
Paris.  
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Evento sobre as Línguas Indígenas (02/09/2019)

Lançamento do Livro com a pesquisa sobre a Uma Lulik do suco 
de Lifau - Oecusse (18/08/2019)

Promoção Anual da UNESCO em Ainaro (25/04/2019)

 Conocophilips apoiou as atividades do Dia Mundial da 
Ciência e da Matemática (30/10/2019)
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Atividades de 2019 em fotos 
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REUNIÕES INTERMINISTERIAIS

REUNIÕES COM OS DIRIGENTES DO MESCC

ADIDOS E ESTUDANTES BOLSEIROS



Janeiro de 2020
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PROCESSO DE ACESSO E INGRESSO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO

AÇÕES DE MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ÀS IES

CRIAÇÃO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DE AILEU



Janeiro de 2020
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CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CIÊNCIA PELA PAZ E PELO 
DESENVOLVIMENTO E DO DIA NACIONAL DO ENSINO SUPERIOR



Janeiro de 2020
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INSTITUIÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
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