Timor Leste
Alguns dados gerais

Superfície: 15 mil kms2
População actual: cerca de 970 mil habitantes
População com menos de 15 anos: cerca de 45%
PIB não-petrolífero total (2005)
A preços correntes (milhões USD): 350
A preços constantes de 2000 (idem): 331
Rendimento nacional Bruto (2005; milhões USD): ± 609
(inclui ganhos do petróleo)
PIB (não petrolífero) per capita (2005):
preços correntes: 370 USD
preços constantes (de 2000): 350
Taxa de crescimento do PIB não-petrolífero (%):
2002
2003
2004
2005
-6,7
-6,2
0,4
2,3
(1,8 segundo o
Banco Mundial)

Taxa de inflação (%):
-0,4
0,1
0,8
1,8
Exportações de mercadorias (café; milhões USD):
6,0
7,3
7,9
8,1
Importações de mercadorias (milhões USD)
92,6
104,0
113,3
101,6
FBCF (% do PIB não-petrolífero)
34,6
31,3
17,7
21,1
Investimento privado (milhões USD):
27,6
23,0
7,5
7,5
Investimento público (idem; nacional e doadores):
91,3
82,0
52,4
66,4

Fonte: Governo da RDTimor Leste Combate à pobreza como causa nacional, Março 2006
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Os dados apresentados no Levantamento Demográfico e de
Saúde de 2003 revelam um valor nutricional inadequado para
muitos dos homens, mulheres e crianças; por exemplo, 46% das
crianças com idades abaixo dos cinco têm peso abaixo do normal.
Levantamentos executados recentemente revelam que as
famílias nas áreas mais elevadas e nas áreas mais secas estão
especialmente vulneráveis à insegurança alimentar. (pg. 13)
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A criação das condições para um forte crescimento sustentado a
médio prazo é assim central para os esforços do Governo com
vista à redução da pobreza. Uma estratégia bem sucedida de
redução da pobreza deve assentar em torno de uma abordagem
com várias frentes, a qual deve incluir os seguintes elementos
principais:
• Manutenção de estabilidade macroeconómica, reconhecida
amplamente como uma condição necessária para um forte
crescimento.
• Procura de reformas estruturais vitais com vista a melhorar a
atmosfera empresarial do país e a facilitar o investimento
privado.
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• Melhores infra-estruturas que baixem o custo da actividade
empresarial e que melhorem a competitividade do país a nível
internacional.
• Um programa agressivo com o intuito de desenvolver as
qualificações da força de trabalho.
• Políticas e programas para um forte crescimento,
complementados por um empenho continuado na melhoria do
acesso a serviços básicos, incluindo educação, saúde, água
potável e saneamento adequado.
• Será também necessária atenção cuidada ao impacto de
distribuição do crescimento, de modo a garantir que os
benefícios são partilhados de forma ampla. (pg 22)

(pg 23)

Fonte: Governo da RDTimor Leste Combate à pobreza como causa nacional, Março 2006
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