PLANU ANNUAL 2015
Ministerio Interior/ Comando Geral Polícia Nasional de Timor- leste
SUB METAS
(Nivel 2)

PRODUTOS E
SERVIÇOS
(Nivel 3)

ACTIVIDADES+ CUSTOS
ESTIMADOS $
(Nivel 4)

Asegurar defesa, Segurança e Estabilidade Nasional
Dezemvolver a
Formação basico aos novos recrutas
Reformar e
dezenvolver o capacidade tecnica e da Polícia.
professional aos
sector de
membros da PNTL
Segurança,
atravez de:
manter
Formação Internal
Formação basico e avançado na area
Segurança e
de Investigação de Drogas,Crime
OrdemPública
Organizado, lavagem de dinheiro e
.
Trafico Humano.

RESULTADOS
ALCANSADOS +
INDICADORES DE
DESEMPENHO 2015

Formados (260M=250F=10)
Novos recrutas da Polícia já
têm bom conhecimento no
treino físico, profesional e
especialidade.
Formados 30 (F=5/M=25)
membros da Polícia na area de
investigação:Já têm bom
conhecimento e podem
identificar subtâncias para tipo
de drogas.
Formação basico e avançado na area Formados 20 (M=15/F=5)
de Inteligência.
membros da Policia já com
conhecimento na area de
informação(analise,
matriks,informação,
dezaminação contra
informação).
Continuação de Formação aos
Formados 442 (M=342/F=100)
Oficiais da Polícia nos Sucos, na area Membros da Policia já com
de Policiamento Comuniataria.
conhecimento profundo na
area intractivo social e
psikologia social.
Treinamento basico ao policiamento Formados 30 (M=20/F=10)
comunitaria.
Membros da Polícia já com
conhecimento profundo
Formação tecnico de comunicação
Formados 15 (M= 13/F=2) já

OBSERVAÇÕES
ADICIONAIS

SE+RSP

PNTL e Ministerio de PNTL,
Educação, FDCH.
ME.
PNTL e Ministerio de PNTL,
Educação, FDCH.
ME.

PNTL e Ministerio de PNTL,
Educação, FDCH.
ME.

PNTL e Ministerio de PNTL,
Educação, FDCH.
ME.
PNTL e Ministerio de PNTL,
Educação, FDCH.
ME.
PNTL e Ministerio de PNTL,
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aos Oficiais da Polícia nos Sucos
da PNTL.
Treinamento á juventude de
segurança voluntaria nos Sucos para
os 13 Comando Distritais.

têm abelidade falar bem com
comunidades no tereno.
Formados 200 (M=175/F=25)
Já têm conhecimento
adequado. Para apoiar a
Polícia na area de segurança e
prevenção de crimes.
Treinamento tactical de operação e
Formados 60(M=50/F=10)
atendimento aos membros da Força
Já se pode aplicar muito bem a
de Reserva da PNTL aos 13
disciplina sequência de ordem
Distritos.
unidas com armas ou sem
armas.
Curso para regulamento Disciplinar
Formados 40(M=25/F=15)
da PNTL.
A Policia já tem profundo
conhecimento na area de
inqueritos,Investigação de
acusações e defesa.
Formação especializada á Policia
Já formados
efectivo; Unidades (UEP e UPF).
150(M=130/F=20), já com
conhecimento profundo nos
serviços de segurança e
atendimento na ordem pública.
Formação de especialidades aos
Formados 240 (M=230/F=10)
novos Agentes da Polícia composto
Pessoal já com profundo
por: Unidade Especial da
conhecimento nos serviços de
Polícia(UEP=80 pessoas),Unidade
ordem pública.
da Polícia Marítima (UPM=100
Esta actividade será realizada
pessoas) e Unidade da Polícia de
conforme o número de recruta
Fronteiras(UPF=60 pessoas) em Dili. de polícias já formados.
Formação de especialidade no uso de Formados 120 (M=90/F=30),
força para os serviços de
pessoal já com profundo
reserva/Task Force para os 13
conhecimento sobre a tactica e
Distritos. Será realizada no Centro
tecnico no uso de força
de Formação da PNTL.
professional.
Curso basico de tranzito ;
100 (M=50/F=50) pessoal
Enforcement, Investigação,
Participantes. Enforcement,

Educação, FDCH.

ME.

PNTL e Ministerio de PNTL,
Educação, FDCH.
ME.
PNTL e Ministerio de PNTL,
Educação, FDCH.
ME.
PNTL e Ministerio de PNTL,
Educação, FDCH.
ME.
PNTL e Ministerio de PNTL,
Educação, FDCH.
ME.
PNTL e Ministerio de PNTL,
Educação, FDCH.
ME.

PNTL e Ministerio de PNTL,
Educação, FDCH.
ME.
PNTL e Ministerio de PNTL,
Educação, FDCH.
ME.
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Edukaçào civico de Transito,
Enginero, Patrolhamento e Escolto
para novos recrutas.
Curso basico e avançado na area de
administração , base de dados e
Gestão de Arquivamento da PNTL.
Formação aos membros da PNTL na
area de Aprovisionamento.
Curso de Inspecção e Auditoria aos
membros de GIG da PNTL.
Curso de Gestão e Liderança da
Polícia aos Oficiais, Sargentos da
PNTL.
Curso Gestão de Administração e
Planeamento aos membros da PNTL.
Curso de especialidade para
mecanico automotif da policia para
PNTL.
Curso de TOT com certificado II, III,
IV e V na Academia da PNTL.
Curso de ICT, IMS, IT tecnico,
Indesenha, fotógrafo e webside aos
membros da PNTL.

Investigação, Educação civica
para Trânsito, Engenheiro,
Patrulhamento e Escolto para
os novos membros.
Participantes 80 (M=35/F=45)
pessoas.Realiza-se no 2º e 3º
trimestre, para aprofundar o
conhecimento de especialidade
no sistema de base de dados.
Formados 10 (M=5/F=5)
Já com profundo
conhecimento sobre o
prosedimento na area referida.
Formados 10 (M=8/F=2).
Já com profundo
conhecimento na area de
inspecção.
Já formados 80 Oficiais e
Sargentos (M=50/F=30) com
profundo conhecimento na
(Academia da PNTL)
Formados 20 (M=10/F=10) já
com conhecimento profundo
para gerir bem os serviços da
Administração.
Formados 15 (M=10/F=5) já
com boa abilidade e skil para
gerir a oficina da PNTL.
Formados 20 (M=10/F=10) já
com boa abilidade e skil para
transferir a ciência aos outros
Polícias.
Formados 49 (M=25/F=24) já
com bom conhecimento para
gerir a função de ICT,IMS e

PNTL e Ministerio de PNTL,
Educação, FDCH.
ME.
PNTL e Ministerio de PNTL,
Educação, FDCH.
ME.
Governo Timor-Leste
e Indonesia.

PNTL,
FDCH

PNTL e Ministerio de PNTL,
Educação, FDCH.
ME.
PNTL e Ministerio de PNTL,
Educação, FDCH.
ME.
PNTL e Ministerio de PNTL,
Educação, FDCH.
ME.
PNTL e Ministerio de PNTL,
Educação, FDCH.
ME.
PNTL e Ministerio de PNTL,
Educaçào, FDCH.
ME.
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Curso de Língua Portuguesa e Ingles
aos Oficiais da PNTL.
Bolsa de Estudos para Licenciatura
na Lingua Portuguesa em UNTL.
Formação External
e Especifico

Bolsa de Estudo (S1/S2) Gestão de
Liderança e Ciência
IDN,SESPIN,SESPATI,
LEMHANAS aos Oficiais superior
da PNTL.
Bolsa de estudo com especialidade
de Diploma (S1) na area de Capitão
de barco, Maquinista, Electricidade,
Navegação,brigadier harwal do
barco e treinamento para Inspector
idik, brigadier idik.
Bolsa de estudo Mestrado (S2)
Gestão de Liderança e Ciência.
Bolsa de Estudo com especialidade
de Licenciatura (S1) na area de
Forensic, criminolagia, potolagia e
psicologia.
Bolsa de Estudo (S1) para Oficial da
Policia na area de Pilotos.

IT tecnico e professional.
Já formados 30 (M=20/F=10)
já com bom conhecimento,
pratica e fala, faz traducões
dos documentos.
Já Licenciados 5 (M=3/F=2) já
com abilidade na area de
ciências cientificas
academicas.
Participantes 15 (M=10/F=5)
Oficiais superiores da Polícia,
na area de gestão de
Liderança.
Já formados 40 (M=35/F=5)
no estudo de ciências
profissionais afim de gerir os
serviços marítimos com
eficiência e eficaz.Programado
para realizar no 1º trimestre e
finalizar no 4º trimestre.
Formados 10 (M= 8/F= 2)
estudo de ciência profissionais
para gerir os serviços policia
com professional.
Formados 10 (M=7/F=3),
estudo de ciências
profissionais para gerir os
serviços de policias com
eficiências e eficaz.Programa
para realizar no 1º trimestre de
2015.
Continuação de curso para 1
Oficial da Polícia (F=1) na
area de pilotos. Já formado
com bom conhecimento na

PNTL, Instuitutu de
Camões Portuguesa,e
Ministeriu de
Educação, FDCH.
PNTL e Ministeriu de
Educação, FDCH.

PNTL,
ME.

Governo de Timor
Leste e Indonesia.

PNTL,
ME, FDCH

Governo Timor Leste
e (Malasya,
Singapura, Brunei,
China, Thailandia,
Australia, Coreia,
Japão e Indonesia).

PNTL,
ME, FDCH

Governo de TimorLeste e Indonesia

PNTL,
ME, FDCH

Governo de Timor
Leste e Filipina,
Malasya, Indonesia e
Australia.

PNTL,
ME, FDCH

Governo de Timor
Leste e Filipina,
Malasya, Australia.

PNTL,
ME, FDCH

PNTL,
ME.
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Bolsa de Estudo (S1) para Oficial da
Policia na area de mecanico.
Continuação de estudo para
especialidade (S2) na area de
medicina aos 4 membros da Polícia
na area de Odontologia,
Ultrasonografia e
Electrocardiagrama.
Estudo compartivo na area da
Administração, Planeamento,
Recursos Humanos, Gestão de
Administração.

Dezenvolver a
capacidade da
PNTL para gerir os
Recursos Humanos,
Financeiro,Logistic
a, infrastutura e
comunicação
adequada.

area referida.
Já formado 2 homens com
abilidade para fazer
manutenção menor para avião
e helicoptero. $
2 Medicos da PNTL
Governo Timor Leste
(M01/F=1) Têm bom
e Indonesia, Malasya,
conhecimento na area de
Cuba.
Odontologia, Ultrasonografia e
Electrocardaigrama.
Já formados 30 (M=25/F=5)
estudo comparativo para
aprofundar o conhecimento.

Estudo comparativo para os medicos Já formado 4 (M=1/F=3). Já
da PNTL na area de gestão
podem gerir os serviços de
professional de saúde.
saúde na PNTL com
professionalismo.
Formação de Diplomacia aos
8 Oficiais da Policia
Oficiais da Policia que são colocados (M=4/F=4) 4 composto do
como adido de segurança as
nivel de Superintendente e 4 a
embaixadas de TL no Estrageiro.
nivel de Inspectores já com
abilidade de diplomacia para
representar a PNTL no
estrangeiro.
Recrutamento para novos Agentes
Já existem 520 membros da
da Policia afim de coresponder ao
Polícia recrutadas
número de casos e mostrar a
(M=370/F=50), na formação
visibilidade da Polícia no tereno.
basica que se realizou no
Centro de Formação da Polícia
no 1º trimestre.
Recrutamento de 21 pessoas para
Já existem 21 (M=17/F=4)
assistente tecnico Civil, Mecanico e
tecnicos Civis composto de : 2
Sanitação.
tecnico civil, 5 mecanicos, 5

PNTL,
ME, FDCH

Governo Timor Leste
e (Malasya,
Singapura, Australia,
Coreia, Japão e
Indonesia).
Governo Timor Leste
e Indonesia, Malasya
e Cuba.

PNTL,
ME, FDCH

Governo de Timor
Leste e Indonesia,
Malasya, Sigapura.

PNTL,
ME, FDCH

PNTL,
ME, FDCH

PNTL e Ministerio de PNTL,
Educação, FDCH.
ME.

PNTL e Ministerio
ESTATAL

PNTL,
ESTATAL
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electricistas e 10 sanitações.
Já existem 8 membros da
Polícia (M=6/F=2) como
representante da PNTL
exercendo as funcões de
oficial de ligação no
estrangeiro.
Promoção regular por antiguidades Promoção de divisas aos 756
aos membros da PNTL efectivo.
membros da PNTL para
preencher as vagas e responder
as necessidades da Instituição.
Colocação de membros nos Distritos 300 membros da Polícia serão
e Unidades conforme as necesidades colocados nos Distritos e
do Comando.
Unidades para reforçar os
membros actuais.
Nova construção do Edifício do
No ano de 2018 á PNTL terá
Quartel Geral da PNTL, incluindo
um Quartel Geral que pode dar
muralhas, ajardinamento, drainase,
apoio ao serviço institucional
distribuição de água e electrcidade.
e digno.
Construção do Quartel da Policia do Comando distrito de Dili,
Municipius de Dili, Aileu, Bobonaro Aileu e Bobonaro já existe
e Liquiça incluindo muralhas,
edificio favoravel para
ajardinamento, drainase,distribuição suportar os serviços
de água e electricidade.
institucionais.
Construção para Centro de
No Centro de Formação da
Formação basico em Pilmo Bazartete Polícia adequado para
Liquiça incluindo estudo desenho,
acomular treinamentos basicos
muralhas, ajardinamento, drainase,
para os recrutas.
distribuição de água e electricidade.
Construção de 8 postos novos para
Já existe o numero do posto de
Unidade da Polícia Marítima (UPM) Polícia Marítima para detectar
composto de : Com,Loré Batugade,
movimentos ilegais na area
Oecusse, Suai Loro, Betano, Beaço
costeira.
e Carabela.
Construção de Porto permanente,
Já existe lugar seguro para
Bareiras e Pecina UPM no sional de atracar os Barcos /Lanchas de
Colocação de Oficiais de Polícia
para Adidus de Segurança na
Embaixada de Timor Leste: em
Portugal, Australia, Singapura e
Indonesia.

3. Dezenvolvimento
de Infrastutura na
PNTL atravez de
construção,
rehabilitação de
moralhas, estrada
e as instalações.

PNTL e Ministerio
MNEC

PNTL,
MNEC

PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO

PNTL e Ministerio
das Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO

PNTL, MI, MOP,
CAN, ADN

PNTL, MI,
ADN

PNTL,MI, MOP,
CAN, ADN

PNTL, MI,
ADN

PNTL, MI, MOP,
CAN, ADN

PNTL, MI,
ADN

PNTL, MI, MOP,
CAN, ADN

PNTL, MI,
ADN

PNTL, MI, MOP,
CAN, ADN

PNTL, MI,
ADN
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Dili.

patrulha e tambem já há lugar
para treinamento de natação
basico aos novos membros da
UPM antes de ir para o mar.
Reconstrução de estradas, drainage, Jà existe um condição basico
Jardim e reinstalação de água.
que saudavel atual em Quartel
Geral PNTL.
Construção de 38 postos de Polícia Já existe Posto de Polícia nos
nos Sucos (PPS) em 13 Distritos
Sucos nas areas rurais para
composto de: Distrito de Aileu,(Seloi atendimento e protecção a
e Fahiria) Distrito de Ainaro
Comunidade.
(Ruslau, Mausiga e Ainaro), Distrito
de Baucau (Ossoqueli e Darlata)
Distrito Bobonaro (Batugade e
Memo) Distrito Covalima (Dato rua
e Dato tolu) Distrito de Dili
(Terminal Becora, Bidau
masaur,Kampung Baru) Distrito
Ermera ( Coliati, Fatubessi, Leimea
kraik) Distrito Lautem (Lore 1 e
Baduru) Distrito Liquiça (Faulara e
Leorema) Distrito Manufahi ( Dotik
e Betano) Distrito Manatuto ( Salau
e Kribas) Distrito Oecusse (Oekaem
e Sakato) Distrito Viqueque
(Nahareka e Liaruka) incluindo
drainage e Distribuição de água e
electricidade.
Nova construção de bairos de
Já existe bairo de Polícia que é
Polícia em 4 Distritos como se segue adequado para facilitar os
: Covalima, Bobonaro, Viqueque e
serviços dos membros da
Academia da PNTL ( KaitehuPolícia.
Liquiça) incluindo muralhas,
Ajardinamento, drainase,
electricidade, água e sanitação.
Construção de 7 casas de guarda
Já existe condição e lugar

PNTL, MI, MOP,
CAN, ADN

PNTL, MI,
ADN

PNTL,MI, MOP,
CAN, ADN

PNTL, MI,
ADN

PNTL, MI, MOP,
CAN, ADN

PNTL, MI,
ADN

PNTL, MI, MOP,

PNTL, MI,
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nos Municipius de Bobonaro,
Baucau, Oecusse, Ainaro, Viqueque,
Manufahi, Lautem e Quartel Geral
da PNTL.
Construção de 2 Esquadras novas no
Sub Distrito de Balibo e Maubisse,
incluindo muralhas, Ajardinamento,
electricidade, água e saniamento.
Rehabilitação das Esquadras antigas
como se segue: Bazartete, Alas e
Lospalos.
Melhoramento de infrastruturas no
Quartel do Distrito de Manatuto e
Covalima que cobre até as muralhas,
ajardinamento, electricidade, água e
saniamento.
Construção de novas casernas para
Esquadra a nivel de Sub Distrito no
total de 20 casernas como se segue:
Distrito Lautem(Tutuala, Luro,
Iliomar) Distrito Viqueque (Lacluta,
Uatulari, Uatucarbau) Distrito
Baucau ( Quelicai, Baguia) Distrito
Covalima (Fatumea, Fatululik,
Fohorem) Distrito Manufahi (Alas,
Turiscai, Fatuberliu) Distrito
Oecusse (Passabe, Oesilo, Nitibe)
Distrito Bobonaro (Cailaco, Lolotoe)
Distrito Ainaro (Hatuudo,Fatubuiliko) Distrito Aileu
(Remexio,Lekidoe) Distrito Ermera
(Hatulia, Atsabe) Distrito Dili
(Ataúro, Metinaro) Distrito Liquiça
(Bazartete, Maubara) incluindo
muralhas, Drainase, Ajardinamento,

seguro para proteger a
instalação do Quartel.

CAN, ADN

ADN

Já ha lugar adequado para
fazer atendimento á
comunidade.

PNTL, MI, MOP,
CAN, ADN

PNTL, MI,
ADN

Tem facilidades de casernas
para os membros da Polícia
que exercem as actividades no
tereno.
Existe uma condição seguro e
saudavél no edifício do
Quartel do Distrito.

PNTL, MI, MOP,
CAN, ADN

PNTL, MI,
ADN

PNTL, MI, MOP,
CAN, ADN

PNTL, MI,
ADN

Já existe condições favoravel
para os membros exercerem as
suas actividades.

PNTL, MI, MOP,
CAN, ADN

PNTL, MI,
ADN
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Electricidade, àgua e sanitação.
Dezenvolver a
Socialização de plano Estratégico e
qualidade de serviço plano de actividades e outras
da PNTL atravez de directiva nas Unidades Distritais.
encontros,Evaluação
de serviço e
Monitorização
Socialização e evaluação de
desempenho, discrição de serviço e
estrutura nos Distritos e Unidades.
Seminario e plano de acção anual,
Submissão de Orçamento.
Fazer monitorização na evaluação
do progresso fisico e não fisico para
os projectos da PNTL em cada
trimestral.
Fazer levantamento dos dados de
terrenos e património pertencente á
PNTL nos Distritos afim de
acomular prioridades para os
projectos da PNTL.
Atender seminario convenção
internasional no estrangeiro em
relação ao serviço institusional.

Encontro regular do Conselho
Superior da PNTL para discutir
assuntos importantes na area de

500 participantes já têm
conhecimento suficiente na
aplicação do plano estratégico
e plano de actividades nas suas
instituições.
Total de 500 participantes
(M=400/F=100) têm melhor
conhecimento nas suas tarefas
e deveres, direitos conforme
diz a lei.
No total de 200 participantes
têm informação sufuciente
para fazer chegar as
nescessidades do seu plano.
No total de 10 membros
(M=6/F=4) verificam o
progresso do programa de
implementação no tereno para
relatar ao Governo.
10 membros (M=6/F=4) já
têm informação suficiente para
dezenvolver a infrastrutura da
PNTL.

PNTL, Ministerio
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO

PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO

PNTL, Ministerio das
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO

PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO

PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO

Oficiais Supariores,
Subalternos, Sargentos e
Agentes no total de 200
pessoas que já atenderam as
actividades para manter a
cooperação com os Polícias
das outras nações ou nação
vizinho.
Membros do conselho superior
no total de 25 pessoas com
informações adequadas para

PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO

PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO
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Disiplina, execução de serviço e leis
relevantes.
Encontro regular com os
Comandantes do Distrito, Unidades,
Departamentos e serviços com o
Comando Geral.
Encontro regular com os doadores
estrangeiros para discutir apoios
relevantes á PNTL.
Melhoramento de
serviço de
Administração e
Operação atravez de
aquisição de
material,transporte,
armas e
comunicação.

Aquisição, para motorizadas,
viaturas para 13 Distritos, Unidades
e Comando Geral. Comandante
Geral, 20 Comandante Geral da
PNTL, Adido segurança na Indonesa
e Australia.
E tambem, Viaturas, jetsky e boy
(marca especial) da Unidade
Maritima para exercer patrulhamento
e salva guardar nas costeiras.
Aquisição de armas ligeiras, pistola,
munições e asessores de armamento
para Unidade Patrulhamento
Fronteira UPF, UPM e UEP.
Aquisição de equipamentos para IT
(maquinas fotograficas, CCTV para
IMS, Server).
Aquisição de materiais de
Comunicação e equipamentos
electronicas á PNTL para apoiar os
serviços Operasionais (Radio base,

medir e decidir a designação
do Comando e fazer chegar
aos membros.
Oficiais da PNTL no total de
100 pessoas já receberam
orientações do Comando Geral
sobre o andamento das tarefas
do serviço operacional.
A PNTL já tem boas relações
com 10 parceiros doadores
que dão apoio ao
desenvolvimento na
capacidade da PNTL.
Já existem meios de
transporte no total de : viaturas
Motos para apoiar os serviços
de Administração e Operação
da PNTL.
E tambem,Unidade Marítima
já têm 4 jetsky para o
patrulhamento e salva guardar
a Comunidades.
Já existem armamento
suficiente para exercer os
serviços operacionais na area
de fronteira e atendimento nas
situações de ameaças internal.
Já existem equipamentos de IT
que é suficiente para apoiar os
serviços de Comunicação no
Comando da PNTL.
Já existe uma boa sistema de
comunicação para atender a
Comunidade e as necessidades
do Comando da PNTL.

PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO

PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO

PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO

PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO

PNTL, Ministerio de
Finanças e Orçmento.

PNTL,
MFO

PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO

PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO
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6.Dezenvolver ao
legislação atraves de
fazer revisão
sosialização das leis
organica da PNTL,
estatuto
pesoal,Regimento
interno, Regime de
Promoção,Regime
salarial,Normas da
organização,procedi

HT, Telefone, Sin card e maquina
para fax e foto copia).
Aquizição de fardamento para o
Comando Geral e Unidades (PDH,
PDL,PDU, Safari, Civil, Jaquetas,
exercicio, Fardamento para as
senhoras gravidas, botas, sapatos
para PDH e desporto) completo com
os assesores.
Aquisição de musilas, tenda, cama,
esteiras, colchão, materiais para
cozinha, anti riot, OC spry, algemas,
stick, anti balas, capacetes e silk.
Aquisição de mobílias (mesa,
cadeira, armario, sofa, geleira,
quadro branco) para Unidades,
Distrito e Comando Geral.
Aquisição de material electronica
(TV, Solar Panel, Radio
Comunicação, Vinoclo, Lampada,
pilha tape recorder).
Aquisição de placa da PNTL para
dar aos convidados/visitas como
lembranças quando haver visita que
vem ou sai para estrangeiro.
Criar uma equipa de serviço para
fazer revisão ao Decreto- lei
organica da PNTL número 09/2009
para coresponder com a situação
actual dos serviços da PNTL.
Criar uma equipa em conjunto com
MI para fazer a revisão da Decretolei de Promoção, Salarial, DecretoLei Disciplinar
Regimento Interno da
Administração, Operação,

Já mostramos performansia
PNTL, Ministerio de
que é digno e professional para Finanças e
o atendimento á Comunidade. Orçamento.

PNTL,
MFO

Já existem facilidade adequado
para atender em situações de
emergências que pode
prejudicar a ordem pública.
Já existe mobílias que é
suficiente para apoiar os
serviços de administração no
ofício.
Tem facilidades electronicas
suficiente para apoiar os
postos de Polícia nos Sucos,
UEP, UPM, UPF e Distritos.
Fortificar relação de amizade
atravez destas recordações.

PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO

PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO

PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO

PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO

Jà existem leis organico que
corespondem no tereno de
operasinal.

PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO

Já existem leis que
corespondem as necessidades
actual ao serviço da PNTL.



O novo regulamento
disciplinar da PNTL aprovado



PNTL, Ministerio PNTL,
MFO
de Finanças e
Orçamento.
Contributos para
program Govrno
Pag 42
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mento e
regulamentos
interno para
Administração,
Operação e
Unidades.

Regimento interno para Polícia
Feminino e Polícia Especial.
Criar uma equipa para revisão para
normas de organização e
procedimentos (NOP).
Dezenvolver a lei do Estatuto
pessoal para regular direitos e dever
dos membros da PNTL.
Cooperar com MENEG para criar
leis ou regimento para os Adidus de
segurança que encontram colocados
na embaixada de TL no estrangeiro.
Dezemvolver o regimento especial
para gabinete de relações
internasional.
Dezemvolver a nova estrutura
organica no Centro de Formação da
Polícia.

Consolidar a
Ordem Pública
e Segurança
Comunitária.

Vizibilidade do
serviço de
Policiamento atravez
de Patrulhamento
com carros,
motorizadas e á pé.

Envolvimento da
Comunidade no
serviço de

Nas Esquadras, Distritos, UPF, UPM
e UEP fazem patrolhas de
motorizadas, barco/lanche, carro e a
pé no meio das comunidades.
Colocação do pessoal
de Polícia no Posto de Polícia nos
Sucos na area remotas/rurais.
Colocação de Oficiais de Policia nos
Sucos (OPS)como oficial de ligação.
Os Polícia nos Distritos, Sub
Distritos e Unidades costuman fazer
encontros comunitaria com grupos

e implementado.
Já tem instruções para facilitar
os serviços da PNTL

PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento
Iniciar a eleboração do estatuto Contributos para
dos membros da PNTL em
program Govrno Pag
consonância com o novo
42
regulamento disciplinar
aprovado
Já há regimento para
PNTL, Ministerio de
regularizar os serviços de
Finanças e
Adidus de segurança no
Orçamento.
estrangeiro.
Já existe uma legislação que é PNTL, Ministerio de
suficiente para facilitar os
Finanças e
serviços da PNTL.
Orçamento.
A Instituição da PNTL já tem
PNTL, Ministerio de
um Centro da Formação para
Finanças e
facilitar a formação de oficiais Orçamento.
da PNTL.
Para prevenir qualquer acção
PNTL, Ministerio de
violenta que pode surgir.
Finanças e
Já se pode identificar a area
Orçamento.
onde corre risco de conflitos e
reconhecimento muito bem no
tereno.
Já existe números de Polícias
PNTL, Ministerio de
efectivos para responder a
Finanças e
exigência da Comunidade no
Orçamento.
tereno.
PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.
PNTL, Ministerio de
 Criar amizade entre a
Finanças e
Polícia e Comunidade.
Orçamento.

PNTL,
MFO
PNTL,
MFO
PNTL,
MFO
PNTL,
MFO
PNTL,
MFO
PNTL,
MFO

PNTL,
MFO
PNTL,
MFO
PNTL,
MFO
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Policiamento,respon
der com
professionalismo,no
s acidentes e
incidentes.

Exercer os serviços
de trasito e
segurança rodoviaria
que é eficacia e
eficiente.

de liderança Comunitaria,
Negociantes, Juventude, NGOs e
Igreja.
Os Polícias nos Distritos, Sub
Distritos e Unidades costuman fazer
visita nas escolas, Sucos e nas
aldeias.
Rekolha dados demograficos atravez
da policia que visita a comunidade
de casa à casa.
Fazer companhia na prevenção de
crime atravez de divertimentos para
a juventude e crianças ao nivel de
Sub Distrito e Sucos.
Desamina informação sobre a
prevenção de crime atravez de
jornais, media electronica,
pamfletos, stiker e brosuras.
Fazer socialização das leis sobre o
código penal, KPP e código civil.
Atender a linha de emergência 112
rápida e atender logo com patrulha
no tereno.
Exercer na area que tem mais trafico
durante as horas ponta.
Fazer investigação aos acidentes
atravez de procedimento da PNTL.
Estabelecer e colocar os sinais de
transitos, marcação nas ruas em todo
o teritorio Nasional de Timor Leste.
Fazer visitas as escolas afim de
educarem os estudantes para
respeitarem os sinais de transito e







Para ganhar confiança das
Comunidades.
Como que a Comunidade
pode ter assesu as
informações para se
afastar dos conflitos.

Pode minimizar o número
de acidentes no tereno.
Os Motoristas já têm
conhecimento dos sinais
de transito e podem
cumprir.

Os estudantes já têm
conhecimentos dos sinais de
transito e já podem cumprir as

PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO

PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.
PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO

PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO

PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.
PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.
PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.
PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.
PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.
PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO

PNTL,
MFO

PNTL,
MFO
PNTL,
MFO
PNTL,
MFO
PNTL,
MFO
PNTL,
MFO
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Garantir a
tranqualidade e
segurança a ordem
pública.

cumprir as leis de transito.
Trabalhar em conjunto com DNTT
para educar os condotores/motoristas
como se deve tratar a carta de
condução.
Promover cumprimento para regras
de transito e segurança rodoviaria
para educar a comunidade como usa
a capacete, sinto de segurança, carta
de condução e outros documentos.
Fazer vigilância, fiscalização e
prevenção de contra bando/nogocios
ilegais no mar e fronteira terestre.
Intervir situações de violência
complexo e infiltração de crimes
organizados.
Dar segurança as instalações
sensitivas, eventos importantes e
protecção para as altas entidades.
Processar e investigar crimes que
acontecem e enviar ao tribunal.

Integrar os serviços de informação
da Polícia na linha da todos os
Polícias.

leis que existem.
Os condotores/motoristas já
conhecem bem os sinais de
transito.
A Comunidade já tem
conhecimento dos sinais de
transito e podem cumprir as
leis que existe.




A Comunidade já pode
viver numa situação de
paz.
Proteger as riquezas
marítimas e terestre do
estado.
Fazer Prote as instalacões
importantes.

Apresentar o autor do crime ao
tribunal para fins de
julgamento.
Já podem exercer as suas
funções com eficiência e
eficaz.

PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO

PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO

PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.
PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO

PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.
PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.
PNTL, Ministerio de
Finanças e
Orçamento.

PNTL,
MFO
PNTL,
MFO
PNTL,
MFO
PNTL,
MFO
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