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BOLETIM INFORMATIVO 

 

XV ENCONTRO DE PROCURADORES-GERAIS DA CPLP  

O XV Encontro de Procuradores-Gerais da CPLP, organizado pela Procuradoria-Geral da 

República Democrática de Timor-Leste, terá lugar nos dias 25 a 27 de outubro do ano em 

curso.  

 

A cerimónia de abertura, os trabalhos e cerimónia de encerramento decorrerão no Salão de 

Conferências do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Avenida de 

Portugal, Dili.  
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INSCRIÇÃO   

A inscrição efetuar-se-á mediante o preenchimento de formulários próprios (enviados 

pelas vias habituais e acessíveis na página web do XV Encontro), que deverão ser remetidos 

à organização até ao dia 25 de Setembro p. f., para o seguinte endereço eletrónico  

cplp@mp.tl    

Os materiais de trabalho e o programa definitivo das atividades serão entregues no local do 

XV Encontro.  

mailto:cplp@mp.tl
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CHEGADA DAS DELEGAÇÕES A DILI  

 

 

As delegações serão recebidas no Aeroporto Internacional Nicolau Lobato/Dili pela equipa 

de Protocolo da Procuradoria-Geral da República, assistida por funcionários do Protocolo 

do Estado.  

A mesma equipa encarregar-se-á de todas as diligências necessárias a agilizar os trâmites 

relativos à entrada das delegações no País (serviços de migração e serviços aduaneiros)  

Refira-se que os Passaportes Diplomáticos e os Passaportes de Serviço estão isentos de 

vistos. Em caso de necessidade os vistos podem ser obtidos à chegada.  
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ITINERÁRIO  

A viagem a Timor-Leste implica entrada (pernoita) em Singapura ou na Indonésia//Bali. 

Sugere-se que sejam consultadas as representações diplomáticas desses países nos Estados 

de origem e/ou o serviço competente do respetivo Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

para obtenção de informação relativa à necessidade de visto.  

De entre os dois citados países, sugere-se o trânsito por aquele que possa facultar isenção de 

visto ou possa facultar visto à entrada (para a maioria dos países, Singapura).  

 

TRANSPORTE INTERNO 

A Procuradoria-Geral da República Democrática de Timor-Leste assegura o transporte 

interno das delegações: do aeroporto para o hotel e vice-versa e do hotel para os locais das 

reuniões e demais eventos e destes para o hotel.  

Aos Procuradores-Gerais, ou quem os substitua, e ao Procurador da RAEM, será 

disponibilizada viatura privativa, conduzida e escoltada por membros da polícia nacional.  

 

SEGURANÇA  

A segurança dos Procuradores-Gerais e respectivas delegações será garantida pelas forças 

de segurança nacional.  
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ALOJAMENTO    

A Procuradoria-Geral da República Democrática de Timor-Leste assegura o alojamento dos 

Procuradores-Gerais, ou de quem os substitua, entre os dias 24 a 28 de Outubro, no Hotel 

Timor 

 

A reserva de alojamento para os demais elementos das delegações deverá ser feita 

diretamente junto do citado hotel ou outro circunvizinho.    

Informações relativas a alojamento estão disponíveis no website do XV Encontro de 

Procuradores Gerai da CPLP: www.mp.tl/cplp 

Em caso de necessidade ou dificuldades, contatar a Comissão Organizadora do XV 

Encontro para o e-mail  cplp@mp.tl  

 

REFEIÇÕES  

A Procuradoria-Geral da República Democrática de Timor-Leste assegurará outrossim os 

almoços dos dias 25, 26 e 27 e os jantares dos dias 25 (jantar de boas-vindas) e 27 (jantar de 

despedida).  

 

 

 

 

 

http://www.mp.tl/cplp
mailto:cplp@mp.tl
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DADOS GERAIS DE TIMOR-LESTE  

 

Timor-Leste está localizado no Sudoeste Asiático. Situa-se a cerca de 550 Km ao Norte da 

Austrália, sendo a mais oriental das ilhas do arquipélago malaio.  

É o único país independente de língua oficial portuguesa na Ásia.  

 

O território de Timor-Leste é constituído pela metade oriental da ilha de Timor, pela ilha 

de Ataúro, situada a norte da costa de Dili, pelo ilhéu de Jaco, no extremo Leste, e pelo 

enclave de Oecussi-Ambeno, na costa norte da parte ocidental da ilha de Timor.  
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O país tem uma área total de cerca de 15 007 Km2 e conta com uma população de 1. 066. 

582 (Censos de 2010).  

A independência do país, proclamada a 28 de novembro de 1975 (data da declaração da 

independência), veio a ser internacionalmente reconhecida a 20 de maio de 2002 (data da 

restauração da independência).  

A Constituição da República foi promulgada a 22 de março de 2002 e entrou em vigor a 20 

de maio de 2002.  

Em termos administrativos, Timor-Leste está dividido em 13 Municípios: Díli, Baucau, 

Liquiçá, Ermera, Aileu, Bobonaro, Manatuto, Lautém, Cova Lima, Ainaro, Manufahi, 

Viqueque e Oecussi-Ambeno (o enclave).  

As línguas oficias são o tétum e o português. Além destas existem no território cerca de 15 

línguas nativas.  

Ao inglês e ao bahasa indonésio é reconhecido o estatuto de línguas de trabalho.  

 

CLIMA 

O clima de Timor-Leste é, em geral, quente e húmido (clima tropical); ameno nas 

montanhas e bastante chuvoso.   

Em outubro, Dili apresenta uma temperatura medida que oscila entre 22ᵒ e 35ᵒ Graus 

Celsius. 
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PÁGINAS COM INTERESSE  

Ministério Público 

www.mp.tl  

Turismo  

www.timorleste.tl  

 

 

 

 

 

 

http://www.mp.tl/
http://www.timorleste.tl/
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Ministério dos Negócios Estrangeiro (Local do XV Encontro) 

www.mnec.gov.tl  

 

 

NÚMEROS DE EMERGÊNCIA  

Hospital Guido Valadares: (+670 331-1008)  

Bombeiros: (+670 331-2210/ 332-4019) 

Polícia Nacional: (+670 333-1283/ 456-7890 Ext. 112)  

Procuradoria-Distrital de Díli (Piquet): (+670 331-1285) 

http://www.mnec.gov.tl/
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MOEDAS E CÂMBIOS  

A Moeda oficial de Timor-Leste é o dólar americano (USD) 

 

Em diversos espaços públicos podem ser encontradas “Caixas” para levantamento 

automático de dinheiro 24 horas por dia.  

Os pagamentos podem efetuar-se através de cartão de débito/crédito em diversos 

estabelecimentos comerciais, designadamente nos hotéis e agências de viagens.  

Os valores cambiais para as diversas moedas podem ser consultados no site do Banco 

Central de Timor-Leste.  

 

INFORMAÇÃO GERAL  

Fuso Horário: UTC + 9h (UTC) 

Código Internet (TDL): .tl 

Código telefone internacional: + 670 

Horários 

Comércio: Segunda a sábado: 9h às 18 h 

Centros Comerciais: 9h às 19 h 

Bancos: dias úteis: 8h às 15h. 

Farmácias: Segunda a sábado: 8h às 18h 

 




