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Sumário Executivo 
 
Este relatório fornece uma avaliação da disponibilidade de Timor-Leste para o comércio sem papel 
transfronteiriço, por exemplo, a condução do comércio internacional com base em dados e documentos 
electrónicos. Após uma breve visão geral da implementação da facilitação do comércio em Timor-
Leste, são apresentadas as conclusões das avaliações de prontidão técnica e legal para o comércio 
sem papel transfronteiriço. Recomendações sobre os aspectos técnicos e legais do comércio sem 
papel transfronteiriço são então fornecidos, seguido por um plano de acção inicial para Timor-Leste 
para avançar.  
Timor-Leste fez progressos limitados na implementação de medidas de facilitação do comércio nos 
últimos dois anos. Houve progresso na implementação de um comércio mais eficiente na área de 
“arranjo e cooperação institucional”. No entanto, a implementação em outras áreas permanece 
inalterada, com a taxa de implementação bem abaixo da média regional da Ásia-Pacífico e a do 
Sudeste Asiático. Existem enormes oportunidades para Timor-Leste reduzir os custos comerciais e 
melhorar a sua competitividade, acelerando os seus esforços para facilitar e digitalizar os 
procedimentos comerciais. Conseguir o comércio transfronteiriço sem papel pode ajudar Timor-Leste 
a economizar mais de US $ 5 milhões em custos de transacção comercial anualmente.  

Rumo ao comércio transfronteiriço sem papel: pontuação cumulativa de 
implementação dos principais grupos de medidas de facilitação do comércio em 

Timor-Leste, 2019 2019 
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Nota: A pontuação máxima possível de implementação é 100. Para cada grupo de medidas, uma inclinação menos 
íngreme que a fronteira ou a referência implica níveis mais baixos de implementação. 
Fonte: Pesquisa Global da ONU sobre Digital e Facilitação do Comércio Sustentável, 2019; Untfsurvey.org 
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Timor-Leste encontra-se numa fase muito precoce da implementação do comércio sem papel. Embora 
o compromisso político seja alto, os desafios estão na estabilização da estrutura de governança. A 
Alfândega Electrónica (e-Customs) é o único sistema comercial sem papel implementado. Nenhuma 
das outras agências governamentais (OGAs) possibilitou processos para o comércio sem papel. Timor-
Leste possui a rede necessária para troca de dados e está conectado em todo o país; no entanto, o 
custo é alto. As partes interessadas do setor privado têm um conhecimento muito limitado sobre o 
comércio sem papel (transfronteiriço) devido à falta de coordenação e à inexistência de programas de 
capacitação e conscientização. Para o intercâmbio de dados transfronteiriço, Timor-Leste está apenas 
a trocar com a Indonésia em carácter piloto. Timor-Leste está a tentar ingressar na ASEAN e 
manifestou interesse em trocar dados com membros da ASEAN utilizando a Janela Única da ASEAN. 
No entanto, a aprovação da ASEAN ainda está pendente.  

Do ponto de vista jurídico, Timor-Leste encontra-se nos estágios iniciais de desenvolvimento do seu 

quadro de leis e regulamentos para transacções electrónicas e comércio sem papel transfronteiriço. 

Existem muitas lacunas legais a serem abordadas. As leis e os regulamentos existentes também 

precisam ser reformados para acomodar um ambiente comercial sem papel. No entanto, é encorajador 

que o desenvolvimento de leis de comércio electrónico e tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) conste de destaque nas políticas sócio-económicas de Timor-Leste, como a Estratégia de 

Governo Electrónico para 2030 e o Plano Mestre de TIC. A elaboração de uma lei nacional de comércio 

electrónico começou, mas não será concluída a curto prazo. Entretanto, o Decreto do Código 

Aduaneiro n.º 14 (2017) (Código Aduaneiro) é a principal lei em Timor-Leste que rege actualmente as 

transacções electrónicas. Intrínseca às iniciativas de desenvolvimento de Timor-Leste é a 

implementação da Janela Única Nacional (JUN). Com a recente Resolução nº 18 (2019), a Comissão 

Interministerial de Reforma Fiscal e Gestão de Finanças Públicas (RFGFP) será responsável pelo JUN. 

Um gateway nacional de pagamento electrónico, outro sinal positivo, também está em construção, de 

acordo com o Plano Mestre Financeiro do país. Tais desenvolvimentos importantes e reformas legais 

concomitantes devem acelerar a transição para transacções e procedimentos comerciais sem papel 

ao longo do tempo. 

Além da necessidade de fortalecer o mecanismo de coordenação do comércio sem papel, três áreas 

técnicas prioritárias exigem melhorias adicionais para o comércio sem papel transfronteiriço. Em 

primeiro lugar, todas as agências governamentais envolvidas na regulação de transacções comerciais 

devem ser habilitadas com as TIC para tornar seus processos internos sem papel. Além disso, a 

expansão dos serviços de Transferência electrónica de fundos (TEF) para pagamentos de direitos 

aduaneiros e outros serviços relacionados ao comércio sem papel seria crucial. Em segundo lugar, 

Timor-Leste deve rever o Plano de Implementação das TIC 2013 para garantir que o escopo inclua a 

implementação do comércio sem papel para todas as OGAs. O plano atual pode estar desatualizado 

em vista dos mais recentes desenvolvimentos tecnológicos. Em terceiro lugar, Timor-Leste deve 

participar ativamente de iniciativas regionais, sub-regionais e bilaterais sobre comércio transfronteiriço 

sem papel, especialmente com os países membros da ASEAN, na preparação da entrada de Timor-

Leste na ASEAN e na participação na Janela Única da ASEAN. 

Os ambientes legais para o comércio sem papel, tanto doméstico quanto transfronteiriço, também 
exigem algumas reformas e melhorias. Cinco áreas de reformas são consideradas críticas para Timor-
Leste. Em primeiro lugar, Timor-Leste deve dar a sua maior prioridade ao desenvolvimento de um 
quadro completamente moderno de leis e regulamentos para transacções eletrónicas e comércio 
transfronteiriço sem papel. Em particular, Timor-Leste deve dar a primeira prioridade à adoção de uma 
Lei de Comércio Eletrónico. Uma agenda legislativa e reguladora mais holística para a conquista do 
comércio sem papel também deve ser formulada. Em segundo lugar, Timor-Leste deve procurar 
formular e promulgar legislação relacionada à proteção de dados, privacidade, segurança cibernética 
(incluindo crimes cibernéticos), propriedade de dados, retenção de dados e arquivamento eletrónico e 
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acordos de compartilhamento de dados entre agências governamentais. Em terceiro lugar, as leis de 
Timor-Leste devem estabelecer clara e definitivamente a natureza, funções e principais características 
do JUN. A Resolução nº 18 (2019), recentemente adotada, deve ser aumentada ainda mais por 
regulamentos específicos que tratam de tais questões, incluindo as responsabilidades e 
responsabilidades legais dos departamentos governamentais. Quarto, Timor-Leste deve atribuir 
prioridade à adoção da legislação de propriedade intelectual (PI), incluindo patentes, marcas 
comerciais e direitos autorais. Em quinto lugar, dada a contínua dependência do comércio baseado 
em papel, Timor-Leste deve aumentar a conscientização e capacidade sobre questões legais do 
comércio transfronteiriço  sem papel entre os seus vários interessados. Deve ser dada ênfase especial 
à construção da base de conhecimento do judiciário e da profissão jurídica de Timor-Leste sobre as 
leis e convenções do modelo de comércio eletrónico das Nações Unidas. 

Para facilitar as reformas, recomenda-se que Timor-Leste adira ao Acordo-Quadro sobre Facilitação 
do Comércio Transfronteiriço sem Papel na Ásia e no Pacífico (“Acordo-Quadro”) o mais rápido 
possível. Ao fazer isso, Timor-Leste pode planear e implementar com mais eficiência sua estratégia de 
digitalização comercial e garantir que as actividades priorizadas no Acordo-Quadro estejam totalmente 
alinhadas com suas necessidades. O Acordo-Quadro ajudará Timor-Leste a desenvolver a sua 
capacidade nacional, elaborar um plano a longo prazo, envolver-se em intercâmbio piloto de dados e 
documentos selecionados e manter-se a par dos padrões e soluções legais emergentes na área do 
comércio transfronteiriço sem papel. Por sua vez, isto ajudará Timor-Leste a estar melhor preparado 
para participar em iniciativas relacionadas com a ASEAN, incluindo a Janela Única da ASEAN. 

As avaliações de prontidão, juntamente com o plano de ação apresentado neste relatório, fornecem 
uma base para elaborar actividades mais detalhadas a nível nacional e de agência nessa área, com 
cronogramas e fontes de orçamento identificáveis. Espera-se que o relatório contribua para a busca 
do governo de Timor-Leste de acelerar o progresso em direcção ao comércio transfronteiriço sem 
papel, inclusive através da adesão ao Acordo-Quadro.  
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I. Introdução 
 

Este relatório fornece uma avaliação da 
disponibilidade de Timor-Leste para o comércio 
transfronteiriço sem papel, por exemplo, a 
condução de transacções comerciais 
internacionais com base em dados e 
documentos eletrónicos - em oposição aos 
dados e documentos em papel. Os benefícios da 
implementação bem-sucedida do comércio 
transfronteiriço sem papel são grandes, com o 
potencial de reduzir os custos de transacção em 
25% na região da Ásia e do Pacífico, além de 
aumentar a conformidade regulatória, reduzir os 
fluxos financeiros ilícitos e facilitar o 
engajamento na crescente economia global 
digital.1 

A avaliação foi conduzida por uma equipe de 
especialistas, após as listas de verificação de 
prontidão desenvolvidas pelo grupo de trabalho 
Intergovernamental ESCAP sobre Facilitação do 
Comércio Transfronteiriço Sem Papel, do qual 
Timor-Leste é membro.2 A equipa visitou Timor-
Leste em junho de 2019 para realizar entrevistas 

com agências governamentais relevantes e 
partes interessadas do setor privado. 3  Uma 
consulta nacional sobre a facilitação do comércio 
transfronteiriço sem papel foi co-organizada pelo 
Ministério do Turismo, Comércio e Indústria e 
ESCAP em 9 de setembro de 2019, onde as 
conclusões preliminares das visitas foram 
analisadas, consolidadas e validadas. 4  As 
conclusões e recomendações finais que 
incorporam insumos e sugestões recebidas 
durante e após a consulta são apresentadas 
neste relatório.5 Com base nestas constatações 
e recomendações, foi elaborado um plano de 
ação inicial para o comércio sem papel 
transfronteiriço para Timor-Leste e também é 
apresentado neste relatório. 

Espera-se que o relatório contribua para a 
procura do Governo de Timor-Leste de acelerar 
o progresso em direcção ao comércio 
transfronteiriço sem papel, inclusive através da 
ratificação do Acordo-Quadro regional 
relacionado (Veja Quadro 1).

Caixa 1. O Acordo-Quadro sobre a Facilitação do Comércio Transfronteiriço 
Sem Papel na Ásia e no Pacífico 

 
O Acordo-Quadro sobre Facilitação do Comércio Transfronteiriço sem Papel na Ásia e no Pacífico 
(“Acordo-Quadro”) foi adotado como um tratado da ONU, depositado no Secretário Geral das 
Nações Unidas em Nova Iorque em 2016. Mais de 30 países, incluindo Timor -Leste, participou 
ativamente do desenvolvimento e negociação do acordo. Ele foi projetado como uma plataforma 
inclusiva e capacitadora que beneficiará todas as economias participantes, independentemente de 
onde elas se situam em termos de facilitação do comércio ou implementação de comércio de janela 
única / sem papel. O Acordo-Quadro apoia a implementação digital completa do Acordo-Quadro de 
Facilitação do Comércio da Organização Mundial do Comércio (OMC). Também apoia a 
implementação mais eficaz do crescente número de iniciativas bilaterais e sub-regionais e projectos-
piloto de intercâmbio eletrónico de documentos relacionados ao comércio além-fronteiras. 
 
Para mais informações, consulte: http://bit.ly/ESCAP_FA  

 

 
1 ADB-ESCAP (2019). Relatório de Facilitação do 
Comércio da Ásia-Pacífico 2019. Disponível em 
https://www.unescap.org/resources/asia-pacific-
trade-facilitation-report-2019-bridging-trade-finance-
gaps-through-technology  
2 Comércio transfronteiriço sem papel: uma lista de 
verificação de prontidão técnica. disponível a partir 
de 
https://www.unescap.org/sites/default/files/IISG_2019
_4_English.pdf 

Comércio transfronteiriço sem papel: uma lista de 
verificação de prontidão legal. disponível a partir de 
https://www.unescap.org/sites/default/files/IISG_2019
_3_English.pdf 
3 As listas das partes interessadas entrevistadas 
estão no Anexo I. 
4 A lista de participantes da consulta consta do anexo 
II. 
5 As respostas consolidadas a perguntas nas listas 
de verificação técnicas e legais estão nos anexos III 
e V. 
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A preparação do relatório foi apoiada pela ESCAP, por meio de um projectos intitulado “Facilitar o 
comércio transfronteiriço sem papel nos países menos desenvolvidos para integração regional e 
desenvolvimento sustentável (fase I)”. O projectos pretende ajudar os Estados membros da região da 
Ásia e do Pacífico, especificamente os países menos desenvolvidos, a se tornarem mais integrados e 
utilizarem melhor o comércio como motor do desenvolvimento sustentável. O projectos busca 
desenvolver planos voluntários de facilitação do comércio e ações comerciais sem papel para remover 
gargalos e promover o comércio eletrónico transfronteiriço. 

Este relatório está estruturado da seguinte forma: A próxima secção (II) fornece uma breve situação 
da facilitação do comércio e da implementação do comércio sem papel em Timor-Leste, com base 
no Inquérito Global das Nações Unidas sobre Facilitação do Comércio Digital e Sustentável 2019. Na 
secção III e IV, São apresentadas, respectivamente, as conclusões da avaliação de prontidão técnica 
e jurídica para o comércio transfronteiriço sem papel. Recomendações sobre aspectos técnicos e 
jurídicos do comércio transfronteiriço sem papel que surgiram da avaliação são discutidas na secção 
V, seguida pela introdução de um plano de ação inicial baseado nas recomendações da secção VI. O 
relatório termina com uma breve discussão sobre o caminho a seguir na secção VII.
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II. Facilitação do Comércio e Implementação do Comércio Sem Papel em Timor-Leste 
 
Esta secção analisa brevemente a situação da 
facilitação do comércio e da implementação do 
comércio sem papel com base em fonte de 
dados secundária, a saber, a Pesquisa Global da 
ONU sobre Digitalização e Facilitação do 
Comércio Sustentável6. 

Timor-Leste na Pesquisa Global das Nações 
Unidas sobre Digitalização e Facilitação do 
Comércio Sustentável de 2019 

Os dados mais recentes da Pesquisa Global da 
ONU sobre Digitalização e Facilitação do 
Comércio Sustentável revelam que Timor-Leste 

fez progressos limitados na implementação de 
medidas de facilitação do comércio nos últimos 
dois anos. De acordo com a Pesquisa de 2019, 
foram feitos progressos na implementação de 
um comércio mais eficiente na área de “arranjo e 
cooperação institucional” (figura 1). No entanto, 
o restante das cinco medidas principais 
permanece inalterado nos últimos dois anos. 
Com uma taxa de implementação global de 
apenas 24,7%, Timor-Leste permanece bem 
abaixo da média regional da Ásia-Pacífico 
(59,1%). Também está bem abaixo do nível de 
implementação no Sudeste Asiático (70,28%). 

Figura 1. Implementacão de Timor-Leste das medidas de facilitação do comércio 
2017 e 2019 

 
Fonte: Pesquisa Global da ONU sobre Digital e Facilitação do Comércio Sustentável, 2019. 
 

No “comércio sem papel”, Timor-Leste 
introduziu medidas para o sistema alfandegário 
automatizado, conexão à Internet disponível 
para alfândegas e outras agências de controle 
comercial, envio eletrónico de declarações 

 
6 Pesquisa Global da ONU sobre Digital e Facilitação 
do Comércio Sustentável. Dados futuros em: 
https://untfsurvey.org 
7 O Artigo 10.4 do TFA da OMC exige que os 
Estados Membros “procurem estabelecer ou manter 

alfandegárias e envio eletrónico de manifestos 
de carga aérea (figura 3). A janela única 
eletrónica 7  ainda não foi estabelecida por 
Timor-Leste. 

uma janela única, que permita aos comerciantes 
enviar documentação e / ou requisitos de dados para 
importação, exportação ou trânsito de mercadorias 
por meio de um ponto de entrada única para os 
participantes. autoridades ou agências ”. 

0%

50%

100%
Transparency

Formalities

Institutional arrangement
and cooperation

Paperless trade

Cross-border paperless
trade

Transit

Timor Leste  - 2017 Timor Leste  - 2019 South-East Asia - 2019 Asia-Pacific - 2019



Esboço Final para Revisão 

 
 

2

Figura 2. Implementação geral de medidas de facilitação do comércio em 46 
países da Ásia-Pacífico, 2019  

 
Fonte: Pesquisa Global da ONU sobre Digitalização e Facilitação do Comércio Sustentável, 2019. 

 

Figura 3. Implementação de medidas de “comércio sem papel” em Timor-Leste, 
2019 

 
Fonte: Pesquisa Global da ONU sobre Digital e Facilitação do Comércio Sustentável, 2019.  
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Outras medidas, como aplicação eletrónica e 
emissão de licença de importação e exportação, 
aplicação eletrónica e emissão de certificado 
preferencial de origem e pagamento eletrónico 
de direitos e taxas alfandegários, também não 
foram implementadas em Timor-Leste. 
 
O nível atual de implementação de Timor-Leste 
para medidas de "comércio transfronteiriço sem 
papel" deixa bastante espaço para melhorias. De 
fato, todas as medidas, de acordo com leis e 
regulamentos para transacções eletrónicas, 
autoridade de certificação reconhecida, troca 
eletrónica de declaração aduaneira, troca 

eletrónica de certificado de origem, troca 
eletrónica de certificado sanitário e fitossanitário 
e cobrança sem pagamento de uma carta 
documentada de crédito, não foram 
implementados (figura 4). O estabelecimento de 
regulamentações relevantes e autoridade de 
certificação reconhecida fornecerá a base legal 
e institucional para revigorar o comércio sem 
papel transfronteiriço e garantirá o intercâmbio 
real futuro de dados e documentos específicos 
relacionados ao comércio através das fronteiras, 
a fim de alcançar uma transformação totalmente 
sem papel.

Figura 4. Implementação de comércio sem papel transfronteiriço em Timor-Leste, 
2019 

 
Fonte: Pesquisa Global da ONU sobre Digital e Facilitação do Comércio Sustentável, 2019.  

 

A facilitação do comércio digital oferece grandes 
oportunidades para reduzir os custos comerciais 
e aumentar os volumes comerciais. Um estudo 
de Shepherd et al. estimou que a implementação 
a nível regional do comércio transfronteiriço sem 
papel permitiria a Timor-Leste aumentar o 
comércio entre 50 e 100 milhões de dólares por 
ano. Embora Timor-Leste não seja membro da 

 
8 Cálculo com base na economia mínima de custos comerciais dos 
Estados das Ilhas do Pacífico, conforme indicado no ESCAP (2017). 
Facilitação do comércio digital na Ásia e no Pacífico. Estudos sobre 
Comércio, Investimento e Inovação, nº 87. Disponível em 
https://www.unescap.org/publications/digital-trade-facilitation-asia-
and-pacific-studies-trade-investment-and-innovation-87. Veja 

OMC, a ESCAP estima se Timor-Leste 
implementa totalmente as medidas incluídas no 
Acordo de Facilitação do Comércio da OMC 
(AFC), juntamente com as medidas comerciais 
transfronteiriças sem papel, poderia alcançar 
reduções de custos comerciais de US $ 5 
milhões por ano no mínimo.8

também ADB (2017) “Facilitação do Comércio e Melhor 
Conectividade para uma Ásia e Pacífico Inclusivos”, disponível em 
https://www.adb.org/publications/trade-facilitation-connectivity-
inclusive-asia-pacific  
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III. Prontidão técnica para o comércio sem papel 
transfronteiriço: conclusões principais  
 

As principais conclusões sobre a prontidão 
técnica de Timor-Leste para o comércio 
transfronteiriço sem papel estão resumidas 
abaixo. As conclusões são apresentadas 
seguindo a estrutura da Lista de Verificação de 
Preparação Técnica adotada pelo Grupo 
Trabalho Intergovernamental Interino sobre 
Facilitação do Comércio Transfronteiriço Sem 
Papel, em sua 5a reunião em Março de 2019.9 A 
lista de verificação preenchida, que contém mais 
detalhes e elaborações, está disponível no 
Anexo III. Informações sobre outras agências 
governamentais (OGAs), provisoriamente 
identificadas como agências relevantes para o 
comércio sem papel (transfronteiriço), estão 
disponíveis no Anexo IV. 

Timor-Leste encontra-se numa fase muito 
precoce da implementação do comércio sem 
papel, embora o compromisso político seja 
elevado com a participação do Gabinete do 
Ministro Coordenador dos assuntos Económicos 
e do Ministério das Finanças. Os desafios estão 
na estabilização da estrutura de governança.  

Em Timor-Leste, a Alfândega Eletrónica (e-
Alfândega) é o único sistema comercial sem 
papel implementado. Nenhuma das OGAs 
habilitou processos de comércio sem papel e 
depende da alfândega, fornecendo aplicativos 
eletrónicos para o upload de informações de 
aprovação nos sistemas alfandegários. 

Timor-Leste possui a rede necessária para o 
intercâmbio de dados e está conectado em todo 
o país, que a alfândega está a utilizar para 
declarações alfandegárias. No entanto, o custo é 
alto.  

A lei sobre segurança de TI não foi estabelecida 
e apenas usuários de alfândega eletrónica são 
autenticados por meio de seu próprio mecanismo 

 
9 Comércio transfronteiriço sem papel: uma lista de 
verificação de prontidão técnica. disponível a partir de 

interno. As assinaturas digitais serão 
consideradas apenas quando a lei de TI for 
estabelecida. 

As partes interessadas do setor privado têm um 
conhecimento muito limitado, sobre o comércio 
sem papel (transfronteiriço) em Timor-Leste, 
uma vez que não existe um órgão de 
coordenação e não foram fornecidos programas 
de capacitação e conscientização. 

Para o intercâmbio de dados transfronteiriço, 
Timor-Leste está apenas a trocar com a 
Indonésia em caráter piloto. No futuro, Timor-
Leste pretende juntar-se à ASEAN e manifestou 
o seu interesse em trocar dados com membros 
da ASEAN utilizando a Janela Única da ASEAN. 
No entanto, a aceitação da ASEAN ainda está 
pendente. 

 

 

A. Sistema de comércio sem papel a nível 
nacional 
 
Órgãos institucionais e de governança  
Timor-Leste está em um estágio inicial de se 
comprometer a implementar sistemas comerciais 
sem papel, já que a estrutura de governança 
ainda não foi estabilizada. No entanto, houve 
iniciativas tanto do Gabinete do Ministro do 
Coordenador dos assuntos Económicos quanto 
do Ministério das Finanças (MF). O Conselho 
Nacional de Facilitação do Comércio (CNFC) foi 
estabelecido, mas não está a funcionar e será 
presidido pelo recém-nomeado Ministro 
Coordenador dos assuntos Económicos. 
Portanto, uma iniciativa semelhante, adotada no 
MF, não tinha ninguém no comando.    

https://www.unescap.org/sites/default/files/IISG_2019_4_En
glish.pdf 
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O desenvolvimento mais recente é que a 
Comissão Interministerial de Reforma Fiscal e 
Gestão de Finanças Públicas (RFGFP), liderada 
pelo Primeiro Ministro, será responsável pelo 
desenvolvimento da Janela Única Nacional 
(JUN) e questões relevantes sobre comércio sem 
papel (transfronteiriço), com base na Resolução 
nº 18 (2019). No entanto, a Autoridade 
Aduaneira, que está sob o Ministério das 
Finanças, é responsável pela implementação 
técnica de JUN e cria legislações para a 
implementação de JUN. 

 
Nível de automação 
Em Timor-Leste, a Alfândega Eletrónica (e-
Alfândega) é o único sistema comercial sem 
papel implementado. Ele utiliza o sistema 
ASYCUDA World, ao registar declarantes com 
IDs e senhas para autenticação. Ainda assim, as 
declarações são enviadas eletronicamente, 
juntamente com cópias físicas. Os pagamentos 
dos direitos aduaneiros são feitos em dinheiro / 
cheque / cartão de crédito ou depósito bancário. 
A transferência eletrónica de fundos (EFT) é 
possível dependendo dos bancos. 

Além da Autoridade Aduaneira, nenhuma outra 
agência governamental é habilitada por e-
ativado. No entanto, existe um plano para 
estabelecer um ambiente comercial sem papel, 
com o JUN. Está planeado utilizar a janela única 
ASYCUDA. Os OGAs planeiam assinar 
Memorandos de Entendimento (MOU) com a 
Alfândega para a integração à Janela Única do 
ASYCUDA. Está planeado que o sistema forneça 
às OGAs o módulo de upload de aprovação. A 
lista provisória é fornecida no anexo IV, embora 
não esteja finalizada.  

Infraestrutura e segurança das tecnologias da 
informação e comunicação (TIC) 
A conectividade de fibra óptica é fornecida nas 
cidades principais com conectividade de banda 
larga nos pontos de passagem de fronteira. Para 
o eCustoms, ele é fornecido e gerenciado pela 
Agência de Informação e Comunicação de 
Tecnologia (TIC), sob o Gabinete do Primeiro- 
Ministro (PM) e o Ministério de Transportes e 
Telecomunicações (MTT).   

Trata-se de um compromisso de disponibilidade 
de serviço de 99,9% por meio de acordos de 
nível de serviço (SLAs) assinados pelo TIC e 
MTT com agências governamentais. Além da 
Autoridade Aduaneira, as agências 
governamentais estão a utilizar essa rede 
principalmente para serviços de governo 
eletrónico, por exemplo, relatórios financeiros, 
recursos humanos etc. No entanto, note-se que 
o custo é alto. 

Actualmente, Timor-Leste não possui um plano 
de continuidade de negócios para sistemas 
comerciais sem papel nem centro de 
recuperação de desastres. No entanto, existem 
planos para a recuperação de desastres a nível 
nacional, como parte do Plano de Implementação 
das TIC de 2013. Seria transportado para planos 
futuros que podem substituir o plano existente, 
por exemplo. Estratégia de governo eletrónico 
para 2030 e plano de TIC. 

Além disso, a política de segurança da 
tecnologia da informação (TI) não existe em 
Timor-Leste. No entanto, as leis de assinatura 
eletrónica estão em andamento. Além disso, 
sistemas relevantes também estão a ser 
avaliados para implementação. Actualmente, o 
sistema aduaneiro (ASYCUDA) usa seu próprio 
mecanismo de segurança interna para 
autenticação do usuário e considerará a adoção 
de assinaturas electrónicas assim que a lei for 
estabelecida. 
 
Reengenharia de processos de negócios, 
harmonização e padronização de dados 
Somente a Autoridade Aduaneira passou por 
reengenharia de processos de negócios (BPR), 
harmonização e padronização de dados. A 
Autoridade Aduaneira está atualizado para o 
Modelo de Dados OMA (DM) 3.7 a partir de uma 
versão inferior. 

Capacitação, conhecimento de informática e 
orçamento  
Em Timor-Leste, conhecimento de informática 
para o comércio sem papel é muito limitada. Eles 
estão confinados principalmente a aplicativos de 
escritório e apenas usuários da alfândega 
eletrónica foram treinados pela Autoridade 
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Aduaneira em aplicativos de nível corporativo. A 
maioria das partes interessadas do setor privado 
tem um entendimento limitado sobre o comércio 
sem papel.  

Não houve programas de capacitação e 
conscientização sobre o comércio sem papel em 
Timor-Leste, além de programas muito limitados 
sobre as operações do sistema de alfândega 
eletrónica. A ausência de um corpo institucional 
em funcionamento complica as questões no 
arranjo para programas de capacitação e 
conscientização. 

 

 

 

B. Estatuto nacional no intercâmbio de 
dados transfronteiriço  
 

Aplicação eletrónica e sistema de janela 
única 
O sistema de alfândega eletrónica (ASYCUDA) 
será capaz de realizar um intercâmbio de dados 
transfronteiriço, embora não exista actualmente 
um intercâmbio de dados transfronteiriço. Existe 
apenas uma declaração alfandegária sem papel 
praticada, parcialmente nos pontos de fronteira 
com a Indonésia, em caráter piloto, através do 
MOU Timor-Leste-Indonésia-ADB em relação à 
assistência técnica comercial e de cooperação 
transfronteiriça. Timor-Leste está a trabalhar 
para ingressar na ASEAN, embora a aprovação 
da ASEAN ainda esteja pendente. 

 

Programa de conscientização e capacitação  
Da mesma forma que o comércio sem papel, não 
havia programas de capacitação nem 
conscientização sobre o intercâmbio de dados 
transfronteiriço em Timor-Leste. Além disso, 
faltam empresas locais de TI e recursos 
humanos e conhecimentos adequados na área 
de BPR, harmonização e simplificação de dados, 
desenvolvimento de sistemas e / ou gestão de 
projectos. 

Outros assuntos 

Não há programa de trânsito em Timor-Leste. O 
sistema de Gestão de Riscos está a ser 
implementado e somente após a conclusão será 
considerado o esquema do Operador Económico 
Autorizado (OEA).  
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IV. Prontidão jurídica para o comércio sem papel 
transfronteiriço: conclusões principais  
 

As principais conclusões sobre a prontidão legal 

de Timor-Leste para o comércio transfronteiriço 

sem papel estão resumidas abaixo. As 

conclusões são apresentadas seguindo a 

estrutura da Lista de Verificação de Prontidão 

Legal adotada pelo Grupo Trabalho 

Intergovernamental Interino sobre Facilitação do 

Comércio Transfronteiriço Sem Papel, em sua 5ª 

Reunião. A lista de verificação preenchida, que 

contém mais detalhes e elaborações, está 

disponível no Anexo V. 

Timor-Leste encontra-se nos estágios iniciais de 

desenvolvimento de sua estrutura de leis e 

regulamentos para transacções eletrónicas e 

comércio transfronteiriço sem papel. Existem 

muitas lacunas legais a serem abordadas. As 

leis e os regulamentos existentes também 

precisam ser reformados para acomodar um 

ambiente comercial sem papel. No entanto, é 

encorajador que o desenvolvimento de leis de 

comércio eletrónico e TIC conste de destaque 

nas políticas socio-económicas de Timor-Leste, 

como a Estratégia de Governo Eletrónico para 

2030 e o Plano Mestre de TIC. A elaboração de 

uma lei nacional de comércio eletrónico 

começou, mas não será concluída a curto prazo. 

Entretanto, o Decreto do Código Aduaneiro n.º 

14 (2017) (Código Aduaneiro) é uma lei principal 

em Timor-Leste que rege actualmente as 

transacções eletrónicas. 

Intrínseca às iniciativas de desenvolvimento de 
Timor-Leste é a implementação do JUN. Com a 
recente Resolução nº 18 (2019), uma comissão 
interministerial, FRPFM, será estabelecida e 
responsável pelo JUN. Um gateway nacional de 
pagamento eletrónico, outro sinal positivo, 
também está em construção, de acordo com o 
Plano Mestre Financeiro do país. Tais 
desenvolvimentos importantes e reformas legais 

 
10 As leis de Timor-Leste, decretos-leis e resoluções 
governamentais citadas neste documento, incluindo o 
Decreto-Lei do Código Aduaneiro Nº 14 (2017), podem ser 
acessados em português pelo Jornal da República, 
acessível em: http://www.mj.gov.tl/jornal/   

concomitantes devem acelerar a transição para 
transacções e procedimentos comerciais sem 
papel ao longo do tempo. 

A. Lei de transacções e assinaturas 
eletrónicas 

Transacções eletrónicas 
O Decreto-Lei do Código Aduaneiro Nº 14 (2017) 
(Código Aduaneiro) é a lei atual em Timor-Leste 
que rege as transacções eletrónicas 10 – que é 
amplamente limitado aos aspectos da 
implementação do JUN. O título V do Código 
Aduaneiro (2017) regula a validade, a eficácia e 
o valor probatório dos registos / documentos 
eletrónicos relacionados às operações de 
alfândega eletrónica. Nesse sentido, a 
Autoridade Aduaneira está actualmente a utilizar 
o sistema ASYCUDA World para declarações de 
alfândega eletrónica e o sistema ASYCUDA será 
utilizado para operações em JUN. 

Timor-Leste não possui uma lei nacional de 
comércio eletrónico, embora a redação dessa lei 
esteja em andamento, mas não será concluída 
até pelo menos 2021. A Lei de Comércio 
Eletrónico da Indonésia está a ser referenciada 
como modelo, juntamente com o Modelo Leis 
UNCITRAL sobre comércio eletrónico e 
assinaturas eletrónicas.11   

Em Timor-Leste, os comerciantes devem ser 
autorizados pelo Diretor Geral das Alfândegas a 
acessar e utilizar o sistema ASYCUDA World.12 
A autorização envolve encontrar a certos 
critérios de elegibilidade. 13  Entende-se que 
apenas despachantes aduaneiros e agentes de 
transporte estão actualmente autorizados a 
utilizar o sistema ASYCUDA World. 

A equivalência funcional de documentos / 
registos eletrónicos e assinaturas eletrónicas é 
geralmente, mas não inequivocamente, 
reconhecida no Código Aduaneiro. O Código 

11 Memorando de Regime de Comércio Exterior (MFTR) 
apresentado pelo Governo da República Democrática de 
Timor-Leste à Organização Mundial do Comércio (OMC) 
(junho de 2017), p. 36 (a seguir designado MFTR) 
12 Artigos 80 e 85, código aduaneiro (2017) 
13 Artigo 80, código aduaneiro (2017) 
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Aduaneiro reconhece assinaturas electrónicas 
relacionadas ao uso de registos / documentos 
eletrónicos.14 É de responsabilidade do Diretor 
Geral Aduaneiro determinar: i) as circunstâncias 
em que os registos eletrónicos devem ser 
assinados eletronicamente; ii) que tipo de 
assinatura eletrónica deve ser usada; iii) a 
maneira pela qual a assinatura eletrónica deve 
ser aposta; e iv) a identidade da pessoa que 
pode enviar documentos eletrónicos para 
facilitar o processo de alfândega eletrónica. 15 
Geralmente, qualquer registo / documento 
eletrónico é considerado algo que cumpre os 
requisitos legais de uma escrita, a menos que 
outra prova seja necessária.16  

Tais declarações qualificadas no Código 
Aduaneiro enfatizam a prática aduaneira atual 
de exigir o envio de declarações alfandegárias 
em papel, apesar do envio de SADs em formato 
eletrónico pelo sistema ASYCUDA World. Além 
disso, enquanto o Código Aduaneiro reconhece 
assinaturas eletrónicas, a prática atual da 
Alfândega é que as assinaturas eletrónicas não 
estão a ser utilizadas; em vez disso, um sistema 
de usuário registado (ou seja, nome de usuário / 
senha) está em operação. O papel das 
assinaturas eletrónicas nos procedimentos de 
alfândega eletrónica é incerto no momento - o 
que, por sua vez, levanta dúvidas sobre a 
equivalência funcional de assinaturas 
eletrónicas a assinaturas escritas. Portanto, o 
uso de assinaturas electrónicas no contexto JUN 
é questionável como meio principal de 
estabelecer atribuição e autenticação para 
transacções eletrónicas. 

Retenção de dados e arquivamento 
eletrónico  
Existem políticas e planos para armazenamento 
e retenção de dados, mas actualmente não há 
leis gerais sobre tais assuntos em Timor-Leste. 
No que diz respeito às operações de alfândega 
eletrónica e ao futuro JUN, o Código Aduaneiro 
estipula que é responsabilidade do Diretor-Geral 
Aduaneiro determinar a maneira e a forma pela 
qual os registos eletrónicos são criados, 

 
14 Artigo 82, código aduaneiro (2017) 
15 Artigo 86, código aduaneiro (2017) 
16 Artigo 83, código aduaneiro (2017) 
17 Artigo 86, código aduaneiro (2017) 
18 Resolução nº 9 2017: Política Nacional de 
Informações e Comunicações (TIC) 

gerados, enviados, relatados, recebidos e 
armazenados como bem como os sistemas a 
serem estabelecidos para tais fins.17  

Evidência eletrónica 
Actualmente, não existe legislação em Timor-
Leste que reconheça expressamente a 
admissibilidade de provas eletrónicas em 
processos judiciais ou administrativos/ 
regulamentares. Em particular, as Leis de 
Processo Civil e Penal de Timor-Leste não 
admitem, por si só, provas eletrónicas em 
processos judiciais. No entanto, existem 
compromissos políticos para introduzir 
legislação sobre evidências eletrónicas no 
futuro. A Política Nacional de Informações e 
Comunicações (TIC) reconhece especificamente 
o “valor probatório da evidência eletrónica” e sua 
importância como parte do quadro jurídico de 
TIC.18    

B. Comércio sem papel e sistemas de janela 
única  

Sistema de janela única/sistema de 
comércio sem papel 
O instrumento legal de autorização original para 
o JUN é a criação de uma resolução da 
Comissão Nacional de Facilitação do Comércio 
(CONFAC).19 A resolução do CONFAC autoriza 
a criação de um Comité Nacional de Facilitação 
do Comércio (NTFC) e estipula sua estrutura e 
composição. Além disso, o JUN foi estabelecido 
pela Resolução nº 24 (2017). 20  O NTFC não 
estava totalmente operacional devido a 
frequentes mudanças de governo e algumas de 
suas funções foram assumidas pela Comissão 
de Reforma Fiscal, que desde então foi 
dissolvida. 

O Decreto-Lei da Autoridade Aduaneira (2017) 
concedeu poderes destinados a dar à Alfândega 
e, especificamente, ao Diretor-Geral, uma mão 
livre para promover o desenvolvimento do JUN, 
mas esses poderes não foram exercidos na 
maior parte do tempo.  

 

19 Resolução nº 6 (2016): Criação de uma Comissão 
Nacional de Facilitação do Comércio (CONFAC) 
20 Resolução n.º 24 2017: Adoção do Sistema 
Mundial ASYCUDA como Plataforma para 
Implementação Eletrónica de Janela Única em 
Timor-Leste 
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Resolução n.º 18 (2019) abre um novo capítulo 
para a implementação de JUN em Timor-Leste.21 
Esta recente resolução transfere o 
desenvolvimento de JUN para fora do Ministério 
das Finanças e para uma comissão 
interministerial, a FRPFM, presidida pelo 
Primeiro Ministro.   
 
Segurança da informação 
A segurança da informação e a 
confidencialidade dos dados são grandes 
lacunas no atual quadro jurídico de TIC de 
Timor-Leste. No entanto, a legislação sobre 
segurança cibernética e crimes cibernéticos está 
prevista como áreas prioritárias para o 
desenvolvimento jurídico. 22  O governo 
reconhece claramente a necessidade de 
proteção de dados, confidencialidade e direitos 
de privacidade de cidadãos e organizações. É 
relatado que uma Lei de Crimes Cibernéticos 
está actualmente sendo elaborada sob a 
supervisão direta do Gabinete do Primeiro 
Ministro. Prevê-se que o projectos de lei sobre 
crimes cibernéticos cubra uma série de 
infrações, incluindo hackers virtuais, malware, 
fraude digital e falsificação digital.  
 
O Código Aduaneiro (2017) também reconhece 
a importância da segurança da informação e a 
manutenção da confidencialidade. O acesso a 
dados ou organizações pessoais envolvidos em 
actividades aduaneiras é restrito a funcionários 
aduaneiros devidamente autorizados. 23  O 
acesso não autorizado ou uso indevido de 
dados, inclusive por funcionários aduaneiros, 
está sujeito a sanções, incluindo procedimentos 
disciplinares.24  Além disso, é responsabilidade 
do Diretor-Geral estabelecer processos de 
controle apropriados para garantir a 
preservação, integridade, segurança e 
confidencialidade dos registos eletrónicos sob 
custódia das Alfândegas. 25  A Constituição de 
Timor-Leste também oferece um grau de 
privacidade e proteção de dados aos seus 
cidadãos.26    

 
21 Resolução nº 18 (2019): Comissão Interministerial 
de Reforma Fiscal e Gestão de Finanças Públicas 
22 Resolução nº 9 2017: Política Nacional de 
Informações e Comunicações (TIC) 
23 Artigo 85, código aduaneiro (2017) 
24 Id.  
25 Artigo 86, código aduaneiro (2017) 

O TIC ocupa o papel central em Timor-Leste no 
fornecimento de segurança da informação e 
proteção de dados para o governo e a 
sociedade. O Decreto-Lei n.º 29 (2017) 
estabelece as competências e 
responsabilidades do TIC no que diz respeito à 
segurança da informação, proteção de dados e 
partilha de dados - particularmente em relação à 
operação e gestão do sistema de intranet de 
computadores do governo de Timor-Leste.27  

 
Acordos de nível de serviço (SLA) e 
Memorandos de entendimento (MOUs) 
Actualmente, as políticas e iniciativas 

relacionadas com a partilha de dados e 

interconectividade do governo são estabelecidas 

na legislação de Timor-Leste.28 O TIC, que opera 

o Centro Nacional de Dados em Dili, possui 

ANSs com os principais provedores de serviços 

de rede de telecomunicações que operam no 

país: Timor Telecom, Telkomcel e Telemor. ANS 

ou tipos semelhantes de acordo sobre 

compartilhamento de dados entre agências 

governamentais estão em discussão, mas ainda 

não estão em vigor. No entanto, vale ressaltar 

que o sistema de intranet do governo, também 

gerenciado pela TIC, já está em operação 

interconectando 65 escritórios do governo em 

Dili, com planos para futura expansão em todo o 

país. 

C. Aspectos transfronteiriço 

Acordos bilaterais ou regionais existentes 
O JUN está em seu estágio inicial de 
desenvolvimento e actualmente há apenas uma 
importante iniciativa comercial transfronteiriça 
sem papel. Em maio de 2019, Timor-Leste, 
Indonésia e o ADB concluíram o Memorando de 
Entendimento sobre Assistência Técnica de 
Comércio e Cooperação Transfronteiriça. O 
MOU visa harmonizar e melhorar a 
conectividade de transporte entre Timor-Leste e 
Timor Ocidental (incluindo a enclave de Oecusse) 
e deve contribuir para o desenvolvimento de 

26 Ver p. secção 38 (Protecção de dados pessoais), 
Constituição da República Democrática de Timor-
Leste (20 de maio de 2002). 
27 Decreto-Lei n.º 29 (2017): Criação da Agência de 
Informação e Comunicação Tecnológica - IP-TIC 
Timor 
28 Id.  
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procedimentos e sistemas transfronteiriço de 
comércio eletrónico e trânsito eletrónico, que 
eventualmente se conectarão com o JUN.29 
 
Timor-Leste também planeia participar cada vez 
mais de iniciativas comerciais sem papel, 
bilaterais e regionais, como parte de seu pedido 
de filiação à ASEAN e seu envolvimento futuro 
em iniciativas da Janela Única ASEAN (JUN), 
incluindo o programa ATIGA-D e-C/O. No 
entanto, a aceitação da ASEAN ainda está 
pendente. 
. 

  
Normas / diretrizes internacionais 
Os padrões e diretrizes legais internacionais 
ainda não são uma característica proeminente 
da estrutura legal emergente de Timor-Leste 
para o comércio transfronteiriço sem papel. Até 
à data, Timor-Leste não aderiu à maioria dos 
tratados internacionais, o que ajudaria a facilitar 
a adoção de normas e diretrizes internacionais. 
Embora busque a adesão à OMC, não é parte da 
OMC e, consequentemente, do TFA da OMC. De 
acordo com os Guias de Reforma Económica e 
Crescimento (GRFE), as reformas legais de 
Timor-Leste visam especificamente adotar as 
melhores práticas internacionais para cumprir as 
normas e diretrizes da ASEAN, OMC, Banco 
Mundial e Banco Asiático de Desenvolvimento 
(ADB).30    

 

D. Outras considerações   

Questões de responsabilidade 
Até o momento, as questões de 
responsabilidade das partes envolvidas em 
operações comerciais sem papel não receberam 
consideração completa, embora haja uma 
apreciação nos círculos governamentais de que 
deve haver disposições apropriadas nas leis e 
regulamentos nacionais, incluindo a futura lei de 
comércio eletrónico, abordando essas 
questões. 31  Actualmente, os prestadores de 

 
29 Veja também: Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB), 
Estudo de Escopo sobre Cooperação Transfronteiriça 
Melhorada e Integração entre a Indonésia e o Relatório 
Final de Timor-Leste (14 de fevereiro de 2019) 
30 MFTR, supra note 11, pp. 10-11 
31 Ver p. Decreto-Lei n.º 29 (2017): Criação da Agência de 
Informação e Comunicação Tecnológica - IP-TIC Timor 
32 MFTR, supra note 11, p. 30 

serviços de rede domésticos em Timor-Leste 
abordam questões de responsabilidade de rede 
contractualmente nos seus acordos de nível de 
serviço (SLAs).   

 
Considerações sobre solução de 
controvérsias 
Actualmente, Timor-Leste não possui uma lei de 
arbitragem que regule disputas comerciais 
internacionais, incluindo aquelas decorrentes de 
transacções comerciais transfronteiriças sem 
papel. No entanto, a Lei de Arbitragem, 
Mediação e Conciliação, aprovada pelo 
Conselho de Ministros em 2016, está 
actualmente em revisão pelo Parlamento 
Nacional.32 Não obstante este desenvolvimento 
positivo, a execução de sentenças arbitrais 
estrangeiras em Timor-Leste permanecerá 
problemática até que Timor-Leste adira à 
Convenção das Nações Unidas sobre 
Reconhecimento e Execução de sentenças 
arbitrais estrangeiras (Convenção de Nova 
Iorque). O direito civil de Timor-Leste tem regras 
relativas à escolha da lei e à escolha do fórum 
que mantêm a autonomia da parte.33 As partes 
são geralmente livres para determinar tais 
questões mediante contrato.  

 

Direitos de propriedade intelectual e de 
propriedade de banco de dados 

Actualmente, Timor-Leste não possui legislação 
específica que aborde diretamente os direitos de 
propriedade intelectual (PI). Em particular, não 
há lei de direitos autorais para a proteção de 
programas de computador e outros softwares. 
No entanto, a elaboração de uma lei de direitos 
autorais está em andamento e a legislação de PI 
é uma alta prioridade como parte da estratégia 
nacional de políticas de TIC. Actualmente, a 
Constituição e o Código Civil reconhecem e 
concedem um mínimo de proteção aos direitos 
autorais.34  

33 Ver Lei nº 10/2011: Aprovação do Código Civil 
(Código Civil de 14 de abril de 2011), Capítulo III: 
Direitos dos estrangeiros e conflito de leis 
34 MFTR, nota 11 supra, p. 47. Ver Artigo 60, Constituição 
da República Democrática de Timor-Leste (20 de maio de 
2002): O Estado garantirá e protegerá a criação, produção 
e comercialização de obras literárias, científicas e artísticas, 
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Pagamentos eletrónicos 
Actualmente, não existe um sistema nacional de 
pagamentos eletrónicos em Timor-Leste. 

No entanto, o Título V do Código Aduaneiro 2017 
reconhece o uso e a aceitação de pagamentos 
eletrónicos no contexto de JUN para fins de 
pagamento de impostos e taxas alfandegárias. 
Nos termos do Código Aduaneiro, a 
disponibilidade de pagamentos eletrónicos para 
esses fins deve ser determinada, em grande 
parte, pelo Diretor-Geral Aduaneiro. Em conjunto 
com o JUN, o Banco Central de Timor-Leste 
(BCTL) está liderando a criação de um gateway 
de pagamento eletrónico nacional no país, de 
acordo com o Plano Mestre Financeiro do Plano 
Estratégico de Desenvolvimento 2030 de Timor-
Leste para 2030, e iniciativas governamentais.  

O portal nacional de pagamentos eletrónicos em 
evolução de Timor-Leste tem três componentes 
principais: i) o Sistema Nacional de Switches; ii) 
R-Timor (RTGS); e iii) o sistema de Planeamento 

de Recursos Governamentais (GRP) do 
Ministério das Finanças. Esses sistemas, 
quando suficientemente desenvolvidos e 
integrados, devem facilitar o pagamento 
eletrónico de impostos e taxas alfandegárias por 
despachantes aduaneiros e outros para contas 
bancárias aduaneiras junto ao Banco Nacional 
Ultramarino (BNU).  

 

Lei da concorrência 
Actualmente, não existe lei da concorrência em 
Timor-Leste. O governo ainda precisa articular 
suas políticas de concorrência - embora em 
certos setores económicos tenha havido 
referências à possibilidade de regular a 
concorrência (por exemplo, telecomunicações). 
Contudo, o governo de Timor-Leste estabeleceu 
recentemente um grupo de trabalho para discutir 
e preparar uma política nacional de concorrência 
baseada em padrões internacionais.35  

 

  

 
incluindo a proteção legal de direitos autorais. O Artigo 47, 
Código Civil (2011) estipula que o direito autoral é regulado 
pela lei da jurisdição onde a obra é publicada pela primeira 
vez ou, se não for publicada pela lei pessoal do autor, sem 

prejuízo de legislação especial, regulamentada pela lei da 
país de sua criação. 
35 MFTR, nota 11 supra, Políticas de Concorrência, p. 21 
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V. Recomendações para avançar no comércio 
transfronteiriço sem papel 
 

Com base nas constatações da prontidão técnica e jurídica de Timor-Leste para o comércio 
transfronteiriço sem papel nas secções III e IV do relatório, uma série de recomendações técnicas e 
legais para Timor-Leste para acelerar o progresso em direcção ao comércio transfronteiriço sem papel 
são apresentados nesta secção. 

A. Recomendações emergentes da avaliação de prontidão técnica  

 

Recomendação 0 (alta prioridade): A fim de melhorar o seu ambiente comercial sem papel e a sua 
disponibilidade para participar no comércio transfronteiriço sem papel, recomenda-se a Timor-Leste 
desenvolver gradualmente JUN e outros sistemas de comércio sem papel que sejam interoperáveis 
dentro e através das fronteiras, incluindo através do desenvolvimento da sua capacidade técnica 
nacional nessa área, desenvolvendo um plano de longo prazo e participando do intercâmbio piloto 
de dados e documentos selecionados. Para apoiar este processo, recomenda-se a Timor-Leste 
aderir ao Acordo-Quadro sobre Facilitação do Comércio Transfronteiriço sem Papel na Ásia e no 
Pacífico (“Acordo-Quadro”) e participar ativamente dos programas relacionados ao Acordo-Quadro. 
O Acordo-Quadro pode ajudar significativamente Timor-Leste a diminuir as lacunas técnicas no 
comércio (Transfronteiriço) sem papel e apoiar sua jornada para entrar em uma economia baseada 
no conhecimento (consulte o Anexo VI para uma breve descrição do Acordo-Quadro). 

 

Institucional e órgãos de governança  

Recomendação 1: (alta prioridade) Timor-Leste deve sincronizar e coordenar a estrutura de 
governação sobre facilitação do comércio e comércio sem papel. O recentemente anunciado 
estabelecimento da comissão interministerial (FRPFM) é um desenvolvimento positivo nesse 
sentido. A comissão poderia assumir esse papel de coordenação, sincronizando esforços passados 
e contínuos, como o trabalho do NTFC. 

Recomendação 2: (alta prioridade) Timor-Leste deve formalizar a Estrutura de Governança através 
de um instrumento legislativo formal, incluindo a nomeação oficial da agência líder para a Janela 
Única Nacional. É importante ressaltar que Timor-Leste deve coordenar e sincronizar a Estrutura 
de Governança e os instrumentos legislativos para Timor-Leste e o enclave da região especial, 
Oecusse, para garantir clareza no planeamento e implementação do comércio sem papel 
(transfronteiriço). 

 

Nível de automação 

Recomendação 3: (alta prioridade) Timor-Leste deve expandir os serviços de EFT para pagamentos 
de direitos aduaneiros e outros serviços relacionados ao comércio sem papel. 

 
Recomendação 4: (prioridade média) Timor-Leste deve acelerar a assinatura do MOU para as 
OGAs com a Autoridade Aduaneira para compartilhamento de dados e auxiliar essas OGAs a 
habilitar suas aplicações com BPR e harmonização de dados para garantir a capacidade de troca 
de dados transfronteiriça.  
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Infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (TIC)  

Recomendação 5: (alta prioridade) Timor-Leste deve revisar o Plano de Implementação de TIC 
2013 para garantir que o escopo inclua a implementação de comércio sem papel para todas as 
OGAs. O plano atual pode estar desatualizado em vista da mais recente tecnologia disponível que 
pode ser implementada em ambientes sem papel, especialmente para a Autoridade Aduaneira, por 
exemplo. Inspeções de RFID, raios X etc. 

 
Recomendação 6: (prioridade média) Timor-Leste deve estabelecer planos claros de recuperação 
de desastres, incluindo o estabelecimento de locais de recuperação de desastres e os respectivos 
SLAs com fornecedores de telecomunicações e serviços públicos. 

Recomendação 7: (prioridade média) Timor-Leste deve considerar a implementação de legislação, 
infraestrutura e mecanismo de PKI apropriados para segurança de dados e acessibilidade, 
especialmente para as OGAs. 

Reengenharia do processo de negócios 

Recomendação 8: (prioridade média) Timor-Leste deve realizar o BPR na implementação ou 
atualização dos sistemas de TIC das OGAs e agências reguladoras relacionadas ao comércio. 
Dessa maneira, os procedimentos comerciais e operacionais podem ser otimizados, em vez da 
simples automação dos processos existentes. Actualmente, é relatado que apenas a Autoridade 
Aduaneira conduziu isso. 

 

Harmonização e padronização de dados 

Recomendação 9: (prioridade média) Timor-Leste deve realizar a harmonização de dados na 
implementação ou atualização dos sistemas de TIC das OGAs e agências reguladoras relacionadas 
ao comércio, usando os padrões internacionais disponíveis. Isso garantirá a interoperabilidade e 
poderá trocar dados eletrónicos mais rapidamente entre si e com sistemas de outros países. 

 

Conscientização e capacitação 

Recomendação 10: (prioridade média) Timor-Leste deve aumentar a conscientização e a 
capacidade no comércio (transfronteiriço) sem papel de suas partes interessadas. Timor-Leste pode 
buscar o apoio da ONU e de outras agências internacionais de desenvolvimento, de maneira 
coordenada, para evitar o duplicado apoio no planeamento e execução de actividades de 
capacitação. 
 

Outros assuntos 

Recomendação 11: (alta prioridade) Timor-Leste deve definir um plano estratégico para garantir o 
orçamento para a implementação dos sistemas de TIC das OGAs e agências reguladoras 
relacionadas ao comércio. O plano poderia incluir a avaliação dos requisitos dessas agências, a 
coordenação da fonte potencial de orçamento e o alcance das agências internacionais de 
desenvolvimento. Note-se que ser signatário do Acordo-Quadro pode ajudar Timor-Leste a garantir 
o orçamento das agências internacionais de desenvolvimento (Artigo 14 Capacitação). 

Facilitação do intercâmbio de dados transfronteiriço 

Recomendação 12: (Alta Prioridade) Ao implementar sistemas de automação das agências 
reguladoras relevantes em conexão com a Recomendação 2, Timor-Leste deve tornar esses 
sistemas habilitados para o comércio doméstico e internacional sem papel ao mesmo tempo, para 
melhorar rapidamente sua prontidão e competitividade. sem duplicação de esforços. 
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Recommendation 13: (High Priority) Timor-Leste poderia iniciar um intercâmbio bilateral de dados 
transfronteiriço e capitalizar o acordo existente, por exemplo Indonésia (Kupang - Ilha de Timor). 
Deve notar-se que a adesão ao Acordo-Quadro pode ajudar Timor-Leste a participar melhor em 
iniciativas comerciais transnacionais sem papel relevantes (projectos-piloto do Artigo 13 e 
compartilhamento de lições aprendidas). 

Recomendação 14: (prioridade média) Timor-Leste deve participar ativamente de iniciativas 
regionais, sub-regionais e bilaterais sobre comércio transfronteiriço sem papel, especialmente com 
os países membros da ASEAN, na preparação da entrada de Timor-Leste na ASEAN e na 
participação na Janela Única da ASEAN. 

Recomendação 15: (prioridade média) Timor-Leste deve participar de forma proativa na inspeção 
conjunta e no compartilhamento (reconhecimento) de resultados eletronicamente entre as agências 
reguladoras relevantes e também com os países parceiros comerciais. Para a partilha 
(reconhecimento) de resultados com os países parceiros comerciais, a adesão ao Acordo-Quadro 
ajuda Timor-Leste a iniciar e operacionalizar a inspeção conjunta e a partilha (reconhecimento) de 
resultados (Artigo 8.º Reconhecimento mútuo transfronteiriço de dados e documentos relacionados 
com o comércio em formato eletrónico). 

 

B. Recomendações emergentes da avaliação da prontidão legal  

 

Recomendação 0: (alta prioridade) A fim de melhorar o seu ambiente jurídico interno para o comércio 
sem papel e a sua disponibilidade legal para participar no comércio transfronteiriço sem papel, 
recomenda-se que Timor-Leste se junte proativamente a acordos internacionais relevantes, 
participe de iniciativas regionais relevantes e incorpore padrões legais internacionais relevantes / 
regulamentos / diretrizes em suas estruturas legais. Timor-Leste também deve aderir ao Acordo-
Quadro sobre Facilitação do Comércio Transfronteiriço sem Papel na Ásia e no Pacífico o mais 
rápido possível. O Acordo-Quadro pode ajudar significativamente Timor-Leste a diminuir as lacunas 
legais no comércio (transfronteiriço) sem papel e contribuir significativamente para a implementação 
do seu JUN. (ver anexo VI para uma breve descrição do acordo-quadro). 

Lei de transacções e assinaturas de eletrónicos 

Recomendação 1: (alta prioridade) Timor-Leste deve dar a sua maior prioridade ao desenvolvimento 
de um quadro viável de leis e regulamentos para transacções eletrónicas e comércio transfronteiriço 
sem papel. Deve ser formulada uma agenda legislativa e regulamentar de forma mais detalhada e 
holística (e o roteiro que acompanha) para a realização do comércio sem papel - juntamente com a 
criação de uma unidade ou grupo interinstitucional dedicado encarregado da implementação dessa 
agenda e roteiro. 

Em particular, Timor-Leste deve dar a maior prioridade à elaboração e adoção de uma Lei de 
Comércio Eletrónico o mais rápido possível. Embora o Código Aduaneiro (2017) seja louvável no 
reconhecimento legal de certos recursos de um ambiente de transacções eletrónicas, incluindo 
documentos eletrónicos e assinaturas eletrónicas, o contexto adequado para as regras relacionadas 
às transacções eletrónicas é uma lei de comércio eletrónico. Fontes de referência importantes para 
a redação da Lei de Comércio Eletrónico de Timor-Leste devem incluir:  

 Lei modelo do Comércio Eletrónico da Comissão das Nações Unidas para o Comércio 
Internacional (UNCITRAL) (1996) 

 Lei modelo sobre assinaturas eletrónicas da Comissão das Nações Unidas para o 
Comércio Internacional (UNCITRAL) (2001) 

 Convenção das Nações Unidas sobre o Uso de Comunicações Eletrónicas em Contratos 
Internacionais (2005) 
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 Lei modelo da Comissão das Nações Unidas para o Direito Internacional do Comércio 
(UNCITRAL) sobre registos transferíveis eletrónicos (2017) 

 Lei modelo da Comissão das Nações Unidas para o Direito Internacional do Comércio 
(UNCITRAL) sobre registos transferíveis eletrónicos (2017) 

 Convenção das Nações Unidas sobre contratos de transporte internacional de mercadorias, 
total ou parcialmente por via marítima (Regras de Roterdão ) (2008). 

 
No futuro, é particularmente importante que a equivalência funcional de registos / documentos e 
assinaturas eletrónicas seja estabelecida de forma clara e inequívoca. A legislação aduaneira, como 
o Código Aduaneiro (2017), em particular, deve ser consistente e apoiar a equivalência funcional. 
A neutralidade tecnológica deve ser mantida sem favorecer uma tecnologia específica em 
detrimento de outra, especialmente no que diz respeito aos sistemas operados pelo governo. A 
consideração de alternativas às assinaturas digitais / eletrónicas pode ser apropriada em 
determinadas circunstâncias, consistente com os princípios da neutralidade tecnológica. 
 
A escolha do sistema de autenticação ideal para transacções eletrónicas é extremamente 
importante para a operação perfeita e segura do eventual JUN de Timor-Leste e outros sistemas 
comerciais sem papel. Assinaturas digitais e outros sistemas de autenticação podem ser preferíveis 
ao sistema de usuário registado, actualmente empregado pela Autoridade Aduaneira, por motivos 
de segurança e integridade dos dados. Um modelo alternativo recente que merece mais estudos é 
o eIDAS (Serviços de Identificação, Autenticação e Confiança Eletrónicos), estabelecido pelo 
Regulamento da UE 910/2014. 

 

Recomendação 2: (prioridade média) Dada a importância do comércio marítimo para Timor-Leste, 
deve ser atribuída prioridade à elaboração de leis e regulamentos marítimos e portuários, incluindo 
transporte de mercadorias por via marítima e transbordo, que incorporem totalmente as dimensões 
comerciais transfronteiriças sem papel. Deve-se considerar seriamente a adesão ou a adoção das 
seguintes convenções, regras e diretrizes, entre outras:  
 

 Convenção das Nações Unidas sobre contratos de transporte internacional de 
mercadorias, total ou parcialmente por via marítima (Regras de Roterdão ) (2008) 

 Lei modelo da Comissão das Nações Unidas para o Direito Internacional do Comércio 
(UNCITRAL) sobre registos transferíveis eletrónicos (2017) 

 Organização Marítima Internacional (OMI) Emendas ao anexo da Convenção sobre 
Facilitação do Tráfego Marítimo Internacional, 1965, conforme alterada (2005) 

 Diretrizes da Organização Marítima Internacional (OMI) para o uso de certificados 
eletrónicos (2016). 

 

Recomendação 3: (Alta Prioridade) Timor-Leste deve procurar formular legislação atualizada 
relacionada à proteção de dados, incluindo segurança e confidencialidade das informações, bem 
como legislação relativa à segurança cibernética, incluindo crimes cibernéticos. Outras legislações 
e regulamentos devem ser formulados para tratar da propriedade, retenção e arquivamento 
eletrónico de dados e compartilhamento de dados entre agências governamentais, como as OGAs, 
em antecipação à implementação do JUN de Timor-Leste. Essa legislação deve estabelecer as 
responsabilidades dos depositários do governo de registos eletrónicos comerciais sem papel e 
outras informações, como data centers governamentais, bem como as responsabilidades dos 
controladores de dados. Esses assuntos podem ser abordados em uma lei de proteção de dados 
(talvez a ser desenvolvida em conjunto com uma lei de privacidade separada), uma lei de segurança 
cibernética e uma lei de governança de dados.  
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Recomendação 4: (Alta Prioridade) A Lei de Comércio Eletrónico de Timor-Leste, a ser redigida e 
adotada, deve incluir disposições abrangentes sobre a admissibilidade de evidências eletrónicas 
em processos judiciais e administrativos/regulatórios. Regras especiais para coletar e produzir 
evidências eletrónicas, bem como ordenar a divulgação de evidências eletrónicas, devem ser 
elucidadas. Evidências eletrónicas estrangeiras também devem ser admissíveis em tais 
procedimentos. Nesse ínterim, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal devem 
ser alterados para permitir clara e liberalmente a admissibilidade de provas eletrónicas nos moldes 
descritos acima. 

 

Comércio sem papel e leis de janela única 

Recomendação 5: (Alta Prioridade) Uma ou mais leis, decretos-leis, leis orgânicas e/ou resoluções 
nacionais devem estabelecer claramente a natureza, funções e principais características do JUN 
de Timor-Leste. A estrutura, funções e poderes de uma “organização guarda-chuva” encarregada 
do planeamento e implementação gerais de JUN devem ser estabelecidos em uma dessas 
promulgações. O departamento governamental (ou seja, a Autoridade Aduaneira) que atuará como 
operador do JUN deve ser clara e legalmente autorizado e os poderes, responsabilidades e 
responsabilidades do operador do JUN, bem como os das agências governamentais participantes 
(OGAs), devem ser soletre. Pode-se considerar a elaboração de uma lei de JUN. 

Aspectos transfronteiriço 

Recomendação 6: (Alta Prioridade) Timor-Leste deve procurar proativamente a participação em 
tratados internacionais e acordos bilaterais. Primeiro, Timor-Leste deve aderir à OMC o mais 
rapidamente possível - e depois ratificar o TFA da OMC. Segundo, Timor-Leste deve tomar todas 
as medidas necessárias para aderir à ASEAN o mais cedo possível - e participar plenamente nas 
iniciativas da ASEAN Single Window (ASW). Entretanto, Timor-Leste deve manter-se a par das 
iniciativas da ASEAN na sua capacidade de Observador e procurar implementar reformas 
comerciais sem papel, alinhadas com os programas e desenvolvimentos da ASW.   

Terceiro, o Ministério do Turismo, Comércio e Indústria (MTCI) e a Autoridade Aduaneira também 
devem estudar e implementar proativamente aplicativos e procedimentos comerciais 
transfronteiriço sem papel, em conexão com o MOU Timor-Leste-Indonésia-ADB recentemente 
concluído, referente a Transfronteiriça Assistência Técnica de Comércio e Cooperação. Este MOU 
deve contribuir para o desenvolvimento de procedimentos e sistemas transfronteiriço de comércio 
eletrónico e trânsito eletrónico entre Timor-Leste, Timor Ocidental e o enclave de Oecusse - que 
também pode ser conectado ao JUN de Timor-Leste. O MOU deve levar ao reconhecimento legal 
de mensagens e documentos eletrónicos transfronteiriço (por exemplo, declarações de alfândega 
eletrónica, autorizações de trânsito, documentos de visto) entre Timor-Leste e Indonésia, bem como 
Oecusse. Deve-se notar que o Acordo-Quadro pode servir como um valioso mecanismo de 
validação legal de apoio a acordos de reconhecimento mútuo (MRAs) para mensagens electrónicas 
e troca de dados comerciais em conexão com iniciativas como o MOU Timor-Leste-Indonésia-ADB.  

 
Recomendação 7: (Prioridade Média) Timor-Leste deve considerar proativamente como incorporar 
as normas / regulamentos / diretrizes legais internacionais relevantes em seus quadros legais. Ao 
fazer isso, deve aproveitar a oportunidade para compartilhar conhecimento sobre os benefícios de 
tais padrões em todo o setor público.  

Entre os padrões / regulamentos / diretrizes legais internacionais que Timor-Leste ainda não 
incorporou expressamente, mas que podem ser benéficos, incluem: 

 Recomendação 33 da ONU / CEFACT sobre o estabelecimento de uma janela única 

 Recomendação 35 da ONU / CEFACT sobre o status legal de uma janela única 
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 Recomendação 36 da ONU / CEFACT sobre interoperabilidade de sistemas 
transfronteiriço 

 Guia legal da UNNExT para janelas simples e comércio sem papel. 
 

Outras considerações 

Recomendação 8: (Prioridade Média) Timor-Leste deve garantir que as suas leis permitam 
pagamentos eletrónicos para todos os fins e entre todos os participantes em transacções comerciais 
internacionais. As leis bancárias devem garantir que as instituições financeiras empreguem 
sistemas apropriados de segurança e autenticação.  

O Banco Central de Timor-Leste (BCTL), como parte da implementação do gateway nacional de 
pagamento electrónico, deve estender aspectos do gateway nacional para abranger transacções 
comerciais internacionais, em particular o R-Timor - ou seja, o Tempo Sistema Real de Liquidação 
Bruta (LBTR), além de permitir a participação de agências bancárias estrangeiras no ecossistema 
nacional de pagamentos electrónicos. Como o BCTL se compromete a eliminar todo o papel do 
sistema bancário e financeiro de Timor-Leste, os pagamentos do comércio internacional também 
devem se afastar dos documentos e processos em papel, como cartas de crédito (L / Cs), letras de 
câmbio (B / Es) e coleções de documentos - e adotam soluções de pagamento eletrónico, incluindo, 
mas não se limitando a EFT, como implementação piloto de pagamentos eletrónicos de direitos 
aduaneiros, bem como o uso mais amplo de documentos eletrónicos. Tais mudanças podem ser 
incorporadas nas revisões dos regulamentos bancários e financeiros de Timor-Leste, leis de TI e 
leis civis e comerciais. Referências úteis incluem:   

 Lei modelo da Comissão das Nações Unidas para o Direito Internacional do Comércio 
(UNCITRAL) sobre Registos Eletrónicos Transferíveis (2017) - que é relevante para o 
desenvolvimento de fintech (incluindo blockchain) e o reconhecimento de letras de câmbio 
(eB / Es), e -notas promissórias;  

 E Suplemento eUCP V1.1 à UCP (Customs and Practice - UCP) 600 da ICC - que fornece 
regras sobre cartas eletrónicas de crédito (e-L / Cs). 

Recomendação 9: (Alta Prioridade) Timor-Leste deve atribuir prioridade à elaboração e adoção da 
legislação de PI, incluindo patentes, marcas registradas e direitos autorais. Em particular, a 
elaboração de uma Lei de Direitos Autorais, fornecendo proteção de programas de computador e 
outros softwares, deve ser considerada como parte das iniciativas legais comerciais sem papel de 
Timor-Leste e também de sua estratégia nacional de Política de TIC. Timor-Leste também deve 
concluir sua adesão à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e realizar a 
ratificação das principais convenções de PI, incluindo: 

 Convenção de Berna para a Proteção de Obras Literárias e Artísticas 
 Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial 

 Acordo de Madri referente ao registro internacional de marcas 

 Protocolo relativo ao Acordo de Madrid referente ao registo internacional de marcas. 
 

Recomendação 10: (Alta Prioridade) Timor-Leste deve adotar a Lei de Arbitragem, Mediação e 
Conciliação, actualmente sob revisão pelo Parlamento Nacional, o mais rápido possível. A lei 
pendente deve tratar de questões de arbitragem nacional e internacional, incluindo disposições 
sobre o reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras. Timor-Leste deve, como 
prioridade, aderir à Convenção das Nações Unidas sobre o Reconhecimento e Execução de 
Prêmios Arbitrais Estrangeiros (Convenção de Nova Iorque) (1958), amplamente reconhecida, a 
fim de participar mais plenamente das actividades de comércio internacional, incluindo aquelas 
relacionadas a comércio sem papel.   
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Recomendação 11: (Alta Prioridade) Dada a dependência contínua do comércio baseado em papel, 
particularmente pelo setor privado, Timor-Leste deve aumentar a conscientização e a capacidade 
em questões legais do comércio transfronteiriço sem papel entre seus vários interessados, incluindo 
câmaras de comércio, a comunidade comercial e a profissão de advogado. Em particular, deve ser 
dada ênfase especial ao aprimoramento dos conhecimentos do judiciário e da profissão jurídica de 
Timor-Leste em relação ao comércio internacional e ao comércio e direito do transporte. Timor-
Leste pode buscar apoio da ONU e de outras agências internacionais de desenvolvimento, de 
maneira coordenada, para o planeamento e execução de todas essas actividades de capacitação. 
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VI. Plano de acção de Timor-Leste para comércio 
transfronteiriço sem papel 
 

Esta secção apresenta um plano de ação nacional inicial, baseado no modelo "Plano de ação 
individual" desenvolvido pelos Grupos de Trabalho do Grupo Diretor Intergovernamental Interino sobre 
Facilitação do Comércio Transversal Sem Papel. O plano apresenta ações indicativas que poderiam 
ser realizadas por Timor-Leste para implementar as recomendações técnicas e legais apresentadas 
na secção anterior (V). O plano de ação inclui nível de prioridade, cronograma, necessidades de 
capacitação e possíveis agências-chave relacionadas a cada ação indicativa, com base nas 
discussões realizadas durante o workshop nacional de consulta sobre a facilitação do comércio 
transfronteiriço sem papel realizado em 9 de setembro de 2019, em Dili, Timor- Leste, bem como o 
conhecimento adquirido e a experiência da equipe de especialistas. Ações indicativas, bem como 
outras informações incluídas neste plano de ação, podem ser aprofundadas - por exemplo, as 
actividades podem ser subdivididas em sub-actividades e tarefas; e o tipo de necessidade de 
capacitação pode ser especificado - e incorporado a outros planos nacionais de desenvolvimento 
relevantes (por exemplo, plano nacional de facilitação do comércio, estratégia de desenvolvimento do 
comércio eletrónico ou plano de governo eletrónico).  

Parte 1: Aspecto Técnico 

Nível de prioridade: Alto, Médio, Baixo 
No geral  

Ação indicativa  
Nível de 
prioridade 

Timeline 
Necessidades 
de capacitação 

Potenciais agências-chave 

0. Aderir ao acordo-
quadro sobre a 
facilitação do 
comércio 
transfronteiriço sem 
papel na Ásia e no 
Pacífico 

Alto O mais 
breve 
possível 

 Gabinete do Ministro 
Coordenador dos assuntos 
Económicos 
 
Comissão Interministerial de 
Reforma Fiscal e Gestão de 
Finanças Públicas (FRPFM) 

Órgãos institucionais e de governança para troca dados eletrónicos em ambiente sem papel  

Ação indicativa  
Nível de 
prioridade 

Timeline 
Necessidades 
de capacitação 

Potenciais agências-chave 

1. Sincronizar e 
coordenar a estrutura 
de governança sobre 
facilitação do 
comércio e comércio 
sem papel entre as 
partes envolvidas 

Alto O mais 
breve 
possível 

  Gabinete do Ministro 
Coordenador dos assuntos 
Económicos 
 
FRPFM  

Autoridade Aduaneira 

2. Formalizar a 
estrutura de 
governança por meio 
de um instrumento 
legislativo formal, 
incluindo a nomeação 
oficial da agência 
principal para o JUN 

Alto O mais 
breve 
possível 

 

 

Gabinete do Ministro 
Coordenador dos assuntos 
Económicos 
 
FRPFM  

Autoridade Aduaneira 
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 2.1. Coordenar e 
sincronizar a Estrutura 
de governança e os 
instrumentos 
legislativos para 
Timor-Leste e o 
enclave da região 
especial, Oecusse 

O mais 
breve 
possível 

Automação 

Ação indicativa  
Nível de 
prioridade 

Timeline 
Necessidades 
de capacitação 

Potenciais agências-chave 

3. Expandir os 
serviços de TEF para 
pagamentos de 
direitos aduaneiros e 
também pagamentos 
para outros serviços 
relacionados ao 
comércio sem papel 

Alto O mais 
breve 
possível 

 Autoridade Aduaneira  

Banco Central de Timor-Leste 
(BCTL) 

4. Agilize a assinatura 
do MOUS para 8 
OGAs com Alfândega 
para 
compartilhamento de 
dados 

Med. O mais 
breve 
possível 

 Autoridade Aduaneira 

   4.1 Dar apoio aos 
OGAS viabilizando as 
suas aplicações com 
BPR e harmonização 
de dados 

Med. O mais 
breve 
possível 

Coordenação 
com o ESCAP e 
outras agências 
internacionais 
de 
desenvolviment
o 

Gabinete do Ministro 
Coordenador dos Assuntos 
Económicos 
 
FRPFM  

Infraestrutura de TIC para o comércio sem papel  

Ação indicativa  
Nível de 
prioridade 

Timeline 
Necessidades 
de capacitação 

Potenciais agências-chave 

5. Analise o Plano de 
Implementação de 
TIC 2013 para 
garantir que o escopo 
inclua implementação 
holística sem papel 
para todas as OGAs 

Alto O mais 
breve 
possível 

 Gabinete do Ministro 
Coordenador dos assuntos 
Económicos 

 
FRPFM  

Agência de Informação e 
Comunicação Tecnológica 
(TIC) 
 
Autoridade Aduaneira 

6. Estabelecer planos 
claros de recuperação 
de desastres, 
incluindo o 
estabelecimento de 
sites de recuperação 
de desastres e os 
respectivos SLAs com 
fornecedores de 

Med. Em 
andamento 

 TIC  
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telecomunicações e 
serviços públicos 
7. Considere a 
implementação de 
legislação legislativa 
apropriada para PKI, 
infraestrutura e 
mecanismo para 
segurança de dados e 
acessibilidade 

Med. O mais 
breve 
possível 

 TIC  

Gabinete do Ministro 
Coordenador dos Assuntos 
Económicos 
 
Autoridade Aduaneira 

Reengenharia do processo de negócios  

Ação indicativa  
Nível de 
prioridade 

Timeline 
Necessidades 
de capacitação 

Potenciais agências-chave 

8. Realizar a 
reengenharia de 
processos de 
negócios (BPR) na 
implementação ou 
atualização de 
sistemas de TIC de 
agências reguladoras 
relacionadas ao 
comércio 

Med. O mais 
breve 
possível 

Coordenar com 
o ESCAP a 
assistência 
técnica no BPR 

Gabinete do Ministro 
Coordenador dos Assuntos 
Económicos 
 
Autoridade Aduaneira 

Harmonização de Dados 

Ação indicativa  
Nível de 
prioridade 

Timeline 
Necessidades 
de capacitação 

Potenciais agências-chave 

9. Realizar 
harmonização de 
dados na 
implementação ou 
atualização de 
sistemas de TIC de 
agências reguladoras 
relacionadas ao 
comércio, usando os 
padrões 
internacionais 
disponíveis 

Med. O mais 
breve 
possível 

Coordene com o 
ESCAP a 
assistência 
técnica em 
padrões de 
harmonização 
de dados, por 
exemplo OMA e 
outros 
especialistas 
aduaneiros 
internacionais. 

Gabinete do Ministro 
Coordenador dos Assuntos 
Económicos 
 
Autoridade Aduaneira 

Conscientização e capacitação  

Ação indicativa  
Nível de 
prioridade 

Timeline 
Necessidades 
de capacitação 

Potenciais agências-chave 

10. Aumentar a 
conscientização e a 
capacidade do 
comércio 
(transfronteiriço) sem 
papel de suas partes 
interessadas 

Med. O mais 
breve 
possível 

Coordenar com 
a ESCAP a 
assistência 
técnica sem 
papel e o 
treinamento  do 
comércio 
transfronteiriço 
sem papel. 

Gabinete do Ministro 
Coordenador dos assuntos 
Económicos 
 
FRPFM  

Autoridade Aduaneira 

Outros assuntos 
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Ação indicativa  
Nível de 
prioridade 

Timeline 
Necessidades 
de capacitação 

Potenciais agências-chave 

11. Definir um plano 
estratégico para 
garantir orçamento 
para a implementação 
de sistemas de TIC de 
agências reguladoras 
relacionadas ao 
comércio 

Alto 

 

O mais 
breve 
possível  

Buscar a 
assistência do 
ESCAP em 
coordenação 
com a agência 
internacional de 
desenvolviment
o 

Gabinete do Ministro 
Coordenador dos assuntos 
Económicos 
 

FRPFM  

MoF 

    11.1 A avaliar os 
requisitos dessas 
agências 
   11.2 Coordenando a 
fonte potencial de 
orçamento 
   11.3. Outreaching a 
agências 
internacionais de 
desenvolvimento 

Facilitação do intercâmbio electrónico de dados transfronteiriço  

Ação indicativa  
Nível de 
prioridade 

Timeline 
Necessidades 
de capacitação 

Potenciais agências-chave 

12. Criar sistemas de 
automação das 
agências reguladoras 
relevantes para o 
comércio interno e 
transfronteiriço sem 
papel ao mesmo 
tempo 

Alto Em 
andamento 

 Gabinete do Ministro 
Coordenador dos assuntos 
Económicos 
 
Autoridade Aduaneira  

Ministério dos Transportes e 
Comunicações 
 
TIC  

13. Iniciar o 
intercâmbio bilateral 
de dados 
transfronteiriço e 
capitalizar os acordos 
existentes 

Alto Em 
andamento 

 Gabinete do Ministro 
Coordenador dos assuntos 
Económicos 
 
Autoridade Aduaneira  

14. Participar de 
iniciativas regionais, 
sub-regionais e 
bilaterais sobre 
comércio 
transfronteiriço sem 
papel 

Med. Em 
andamento 

 Gabinete do Ministro 
Coordenador dos assuntos 
Económicos 
 
Autoridade Aduaneira 

15. Participar da 
inspeção e 
compartilhamento 
conjuntos 
(reconhecimento) dos 
resultados 
eletronicamente entre 
as agências 
reguladoras 
relevantes e também 

Med. Em 
andamento 

 Autoridade Aduaneira 
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com os países 
parceiros comerciais 
 
 
 
Parte 2: Aspecto jurídico 

Nível de prioridade: Alto, Médio, Baixo 
No geral 

Ação indicativa  

Nível 
de 
priorida
de 

Timeline 
Necessidades de 
capacitação 

Potenciais 
agências-chave 

0. Aderir ao acordo-
quadro sobre a facilitação 
do comércio 
transfronteiriço sem 
papel na Ásia e no 
Pacífico 

Alto O mais breve 
possível 

SIM. Aumentar a 
conscientização sobre o 
texto e os compromissos 
do Acordo-Quadro; 
aumentar a 
conscientização sobre a 
relação do Acordo-Quadro 
com o Acordo de 
Facilitação do Comércio 
da OMC (TFA), a 
implementação de JUN e a 
criação de um ambiente 
comercial transfronteiriço 
sem papel 

FRPFM  
 
Ministério do 
Turismo, 
Comércio e 
Indústria (MTCI) 
 
MoF  
 
Autoridade 
Aduaneira  
 
Ministério dos 
Negócios 
Estrangeiros 
(MNE) 

Lei de transacções e assinaturas de electrónicos 

Ação indicativa  

Nível 
de 
priorida
de 

Timeline 
Necessidades de 
capacitação 

Potenciais 
agências-chave 

1. Formular e promulgar 
estatutos e regulamentos 
que regem ou 
relacionados a 
transacções electrónicas 
e comércio 
transfronteiriço sem 
papel 

Alto Pendentes e 
em 
andamento 

YES. Desenvolvimento de 
uma base de 
conhecimento referente às 
Leis Modelo da UNCITRAL 
e Convenção das Nações 
Unidas sobre o Uso das 
Comunicações 
Electrónicas em Contratos 
Internacionais; Convenção 
das Nações Unidas sobre 
Contratos para Transporte 
Internacional de 
Mercadorias Total ou 
Parcialmente por Mar (isto 
é, Regras de Roterdão ); 
Convenção das Nações 
Unidas sobre Contratos 
para a Venda Internacional 
de Mercadorias; eIDAS; 
Regulamento Geral de 

Ministério da 
Reforma 
Legislativa e 
Assuntos 
Parlamentares 
(MRLAP) 

MTCI 

Autoridade 
Aduaneira  
 
TIC  

Ministério dos 
Transportes e 
Comunicações 
(MTC) 

MNE 

   1.1 Adoção da lei de 
comércio electrónico 
   1.2 Elaboração da Lei 
JUN 
  1.3 Adoção da lei de 
proteção de dados 
   1.4 Adoção da Lei de 
Governança de Dados 
   1.5 Adoção da lei de 
segurança cibernética 
   1.6 Promulgação de 
leis de IPR 
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   1.7 Adoção da Lei de 
Transporte Marítimo e 
Regulamentos Portuários 

Proteção de Dados da UE 
(RGPD); Recomendações 
da ONU / CEFACT e 
outros modelos nacionais 
de leis de comércio 
electrónico  

Formular uma agenda 
legislativa e regulamentar 
mais detalhada (bem como 
um roteiro) para alcançar o 
comércio sem papel e o 
JUN; criação de uma 
unidade / grupo 
interinstitucional dedicado 
para orientar essas 
reformas legais 

 

 

    1.8 Adoção da lei de 
privacidade 
   1.9 Adoção da Lei de 
Arbitragem 
   1.10 Alterações do 
Código de Processo Civil 
   1.11 Alterações do 
Código de Processo 
Penal 

2. Formular e promulgar 
leis marítimas, incluindo 
transporte marítimo de 
mercadorias, bem como 
regulamentos portuários 
que apoiam o comércio 
transfronteiriço sem 
papel (Ref 1.7) 

Med.  Em 
andamento 

SIM. Desenvolver uma 
base de conhecimento 
sobre convenções, regras 
e diretrizes internacionais 
relevantes sobre 
regulamentação marítima, 
marítima e portuária, como 
os instrumentos de regras 
de Roterdão  e da 
Organização Marítima 
Internacional (IMO) 

MRLAP 
MTCI 
MTC 
Autoridade 
Aduaneira  
Autoridade 
Portuária de 
Timor-Leste 
(APORTIL)  
MNE 

3. Formular e promulgar 
legislação e 
regulamentos 
relacionados à proteção 
de dados, privacidade, 
segurança cibernética, 
propriedade de dados, 
retenção de dados e 
arquivamento electrónico 
e acordos de 
compartilhamento de 
dados (Ref 1.3, 1.4, 1.5 e 
1.8) 
 

Alto  Pendentes e 
em 
andamento 

SIM. Desenvolvimento de 
uma base de 
conhecimento referente a 
leis sobre proteção de 
dados, outras questões de 
dados, privacidade e 
segurança cibernética; 
consultas com agências 
governamentais sobre 
melhores práticas 
internacionais e modelos 
legais 

MRLAP 
MTCI 
TIC  
MTC 
Autoridade 
Aduaneira  
 

4. Elaborar e adotar uma 
Lei de Comércio 
Electrónico para incluir 
disposições abrangentes 
sobre a admissibilidade 
de evidências 
electrónicas em 
processos judiciais e 
administrativos / 
regulatórios; Códigos de 
Processo Civil e Penal a 
serem alterados para 
permitir a admissibilidade 
de provas electrónicas 
(Ref 1.1, 1.10 e 1.11) 

Med.  Pendente  SIM. Consultas com 
órgãos governamentais e 
judiciários sobre 
parâmetros de evidências 
electrónicas; Módulos de 
treinamento em comércio 
electrónico para o 
judiciário e a profissão 
jurídica 

MRLAP  

Supremo 
Tribunal de 
Justiça 

Ministério da 
Justiça (MoJ) 

Leis sobre comércio sem papel e janela única  
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Ação indicativa  

Nível 
de 
priorida
de 

Timeline 
Necessidades de 
capacitação 

Potenciais 
agências-chave 

5. Fornecer uma base 
legal para estabelecer a 
natureza, as funções e os 
principais recursos de 
uma janela única (Ref 
1.2) 

Alto O mais breve 
possível 

SIM. Conhecimento das 
disposições da lei de JUN; 
referência a outros 
modelos nacionais 

FRPFM MTCI 
MoF  
Autoridade 
Aduaneira 
MRLAP 

Aspectos transfronteiriço  

Ação indicativa  

Nível 
de 
priorida
de 

Timeline 
Necessidades de 
capacitação 

Potenciais 
agências-chave 

6. Buscar participação 
em tratados 
internacionais e acordos 
bilaterais 

Alto Pendentes e 
em 
andamento 

SIM. Construir 
conhecimento entre 
funcionários do governo 
sobre o TFA da OMC; 
desenvolver conhecimento 
do Roteiro ASW - e 
aspectos legais das 
iniciativas ASW; fortalecer 
a conscientização e as 
capacidades relacionadas 
aos aspectos jurídicos da 
interoperabilidade 
comercial sem papel, além 
de instrumentos e 
iniciativas relacionados 
 

MNE 
MTCI 
MRLAP 
Autoridade 
Aduaneira 
MTC  
TIC  
Banco Central de 
Timor-Leste 
(BCTL) 

   6.1. Aderir à OMC e 
depois ratificar o TFA da 
OMC 

MNE 
MTCI 
Autoridade 
Aduaneira 
MRLAP 

   6.2. Junte-se à ASEAN 
e, posteriormente, 
participe plenamente das 
iniciativas da ASEAN 
Single Window 

MNE  
Autoridade 
Aduaneira 
MTCI  
TIC 
MTC 

   6.3. Participar em 
outras iniciativas 
multilaterais e bilaterais 
de interoperabilidade 
comercio transfronteiriça 
sem papel, incluindo o 
MOU Timor-Leste-
Indonésia-ADB em 
relação à assistência 
técnica comercial e de 
cooperação 
transfronteiriça 

MNE 
MTCI  
Autoridade 
Aduaneira 
MTC  
TIC  

7. Considere 
proativamente como 
incorporar normas, 
regulamentos e diretrizes 
legais internacionais 
relevantes nas estruturas 
legais do país 

Med. Pendentes e 
em 
andamento 

SIM. (Em relação aos 
marcos legais na 
Recomendação Legal 1.) 
Desenvolver conhecimento 
de normas, regulamentos 
e diretrizes internacionais 
relevantes para JUNs e 
comércio sem papel, 
incluindo instrumentos da 

MTCI 
Autoridade 
Aduaneira 
MNE 
MRLAP 
TIC  
MTC   
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OMA, recomendações da 
UN / CEFACT e Guia 
Legal da UNNExT para 
Janelas Únicas e 
Comércio sem Papel 

Outras considerações 

Ação indicativa  

Nível 
de 
priorida
de 

Timeline 
Necessidades de 
capacitação 

Potenciais 
agências-chave 

8. Garantir que as leis 
permitam pagamentos 
electrónicos para todos 
os fins e entre todos os 
participantes em 
transacções comerciais 
internacionais 

Med. Em 
andamento 

SIM. Desenvolvimento e 
integração do sistema 
nacional de pagamentos 
eletrónicos com o próximo 
JUN de Timor-Leste; 
internacionalização do 
gateway nacional de 
pagamento electrónico; 
introdução de documentos 
electrónicos para fins de 
pagamento e liquidação 

Banco Central de 
Timor-Leste 
(BCTL) 
MoF  
Autoridade 
Aduaneira 
TIC 
MTCI 

9. Formular e promulgar 
legislação de propriedade 
intelectual, incluindo 
patentes, marcas 
comerciais e direitos 
autorais - com prioridade 
para a elaboração de 
uma lei de direitos 
autorais para fornecer 
proteção abrangente de 
programas de 
computador e outros 
softwares 

Alto  Pendentes e 
em 
andamento 

SIM. Desenvolvimento de 
uma base de 
conhecimento sobre leis e 
convenções de PI; 
consultas com agências 
governamentais sobre 
melhores práticas 
internacionais e modelos 
legais; treinamento judicial 
em leis de PI 

MRLAP  
MTCI 
MoJ 
MNE 
TIC  
Supremo 
Tribunal de 
Justiça 
 

   9.1. Adesão à 
Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual 
(OMPI); e empreendendo 
a ratificação das 
principais convenções 
internacionais de PI (Ref 
1.6) 

Alto  Pendentes e 
em 
andamento 

 MNE  
MTCI 
MRLAP 
TIC 

10. Promulgar a Lei de 
Arbitragem, Mediação e 
Conciliação, abordando a 
arbitragem nacional e 
internacional e permitindo 
o reconhecimento e a 
execução de sentenças 
arbitrais estrangeiras 

Alto O mais breve 
possível 

SIM. Desenvolvimento de 
uma base de 
conhecimento referente à 
Lei Modelo das Nações 
Unidas sobre Arbitragem 
Comercial Internacional, 
Convenção de Nova 
Iorque e melhores práticas 
internacionais; programas 
de treinamento em 
arbitragem comercial para 
o judiciário e a profissão 
de advogado 

MRLAP  
MTCI 
MNE  
MoJ 
Supremo 
Tribunal de 
Justiça 
Associação dos 
Advogados de 
Timor-Leste 

   10.1. Adesão à 
Convenção das Nações 
Unidas sobre o 
Reconhecimento e 

 O mais breve 
possível 

 MNE 
MTCI  
MRLAP 
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Execução de Sentença 
Arbitral Estrangeira 
(Convenção de Nova 
Iorque) (Ref 1.9) 
11. Aumentar a 
conscientização e a 
capacidade em questões 
jurídicas do comércio 
sem papel 
(transfronteiriço) para as 
partes interessadas 

Alto O mais breve 
possível 

SIM. Projectos e entrega 
de programas 
educacionais e seminários 
profissionais para o setor 
privado, incluindo a 
advocacia, promovendo a 
transição do comércio 
baseado em papel para o 
comércio sem papel e a 
chegada do ambiente de 
comércio electrónico 

MTCI 
SERVE 
Câmara de 
Comércio e 
Indústria de 
Timor-Leste 
(CCI-TL) 
Associação dos 
Advogados de 
Timor-Leste 
mais, outras 
partes 
interessadas do 
setor privado - 
associações de 
agenciamento de 
carga e 
despachantes 
aduaneiros 
Representantes 
de M-PMEs 
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VII. Conclusão e caminho a seguir  
 

Timor-Leste iniciou a implementação de 
algumas medidas para facilitar o comércio e o 
comércio sem papel. Contudo, ainda há muito 
a ser feito para melhorar a eficiência comercial 
em Timor-Leste, em particular, adotando a 
digitalização dos procedimentos comerciais. 
Neste relatório, foram apresentadas as 
conclusões de avaliações técnicas e jurídicas 
da disponibilidade de Timor-Leste para o 
comércio transfronteiriço sem papel, 
juntamente com as recomendações derivadas 
dessas conclusões. Um plano de ação inicial foi 
formulado com base nas recomendações dos 
especialistas e nas informações coletadas 
durante as consultas nacionais. Isto também 
poderia fornecer uma base útil para a 
preparação por Timor-Leste de um Plano de 
Ação Individual no âmbito do Acordo-Quadro 
para a Facilitação do Comércio Transfronteiriço 
de Sem Papel na Ásia e no Pacífico, caso 
decida.  

Foi organizado um workshop regional em que 
os países compartilharam seus principais 
problemas e desafios, facilitando o comércio 
transfronteiriço sem papel e ações prioritárias 
para abordar esses problemas e desafios. 
Neste workshop, Timor-Leste identificou que a 
coordenação entre diversos ministérios é o 
grande desafio, bem como a falta de recursos 
humanos na busca do comércio sem papel. 
Timor-Leste também apontou que o país está 
focando principalmente e depende do turismo, 
mas reconheceu a importância da 

diversificação e que iniciativas comerciais 
eficazes sem papel devem reduzir o custo do 
comércio geral e o custo do turismo.  

O relatório destacou que não havia obstáculos 
técnicos ou legais em Timor-Leste para aderir 
ao Acordo-Quadro e que deveria fazê-lo o mais 
rápido possível, para que pudesse começar a 
planear e implementar com mais eficiência sua 
estratégia de digitalização comercial. As 
avaliações de prontidão, juntamente com o 
plano de ação apresentado neste relatório, 
podem servir de base para a elaboração de 
actividades mais detalhadas a nível nacional e 
de agência nessa área, com cronograma 
identificável e fontes de orçamento. Reuniões e 
consultas adicionais entre as partes 
interessadas podem ser úteis para refinar e 
especificar mais as ações e seu 
seqüenciamento, a fim de atingir o objetivo de 
longo prazo do comércio transfronteiriço sem 
papel e identificar projectos-piloto específicos e 
necessidades de capacitação e assistência 
técnica. 

Na pendência da sua adesão e da entrada em 
vigor do Acordo-Quadro, Timor-Leste também 
pode continuar a participar no Grupo Trabalho 
Intergovernamental Interino sobre Facilitação 
do Comércio Transfronteiriço Sem Papel para 
reunir e trocar informações sobre boas práticas 
que podem ajudar Timor-Leste a melhorar 
ainda mais sua prontidão para o comércio 
transfronteiriço sem papel. 
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Anexos 
 

Anexo I. Lista das partes interessadas entrevistadas 
 

Organização Nome Cargo 
Banco Asiático de 
Desenvolvimento Sr. David Freedman  

Country Economist 

Autoridade Inspesaun no 
Fiskalizasaun Actividade 
Ekonómika, Sanitária no 
Alimentár 

Sr. Abilio Sereno  Coordenador da AIFAESA 

Associação de despachantes 
aduaneiros ou transitários 

Sr. Zeca Guterres  Presidente do Despachante 
Aduaneiro Timor-Leste 

Associação dos Advogados de 
Timor-Leste 

Sr. Manuel Tilman  
Presidente da Associação de 
Advogados 

 Membro do Associação dos 
Advogados de Timor-Leste Sr. Duarte Simões 

Carneiro  
Diretor da CRA 

Agência de Registro e 
Verificação de Empresas 
(SERVE) 

Sra. Noemia Amaral  Vice- Diretor 

Banco Central de Timor-Leste 
(BCTL) 

Sr. Abrão Vasconcelos  

Sr. Venancio Alves Maria  
Vice-Presidente 

Câmara de Comércio e 
Indústria de Timor-Leste 

Sr. Rui Castro  Vice Presidente 
Sr. Oscar Lima  Presidente 

Associação de Despachantes 
Aduaneiros 

Sr. Zeca Guterres Presidente 

Sr. Faustino Amaral  Vice-Presidente 

Reunião com o Coordenador 
Residente da ONU e o Chefe 
de Missão da Agência de 
Migração das Nações Unidas 
em Timor-Leste 

Sr. Roy Trivedy  

Sr. Wonesai Workington 
Sithole 

 

Ministério da Agricultura e 
Pescas - Direcção Nacional de 
Quarentena e Biossegurança 

Sr. Cesar Jose da Cruz  Secretário Geral 

Sr. Venancio Oliveira  Diretor Nacional 

Ministério das Finanças - 
Autoridade Aduaneira 

Sr. Jose Antonio Fatima 
Abilio  

Diretor Geral 

Sr. Jeca Amaral  Coordenador da ASYCUDA 
Joaquim dos Reis  
Sr. Jose Antonia Fatima 
Abilio 

Diretor Geral 

Ministério das Finanças - 
Comissão de Reforma Fiscal 

Sr. Helder Lopes  Assessor Principal 
Sra. Fernanda Borges  Ex-Coordenador de Reforma Fiscal 

Ministério das Finanças - Posto 
Integrado Fronteira (PIF) 

Sr. Delio Belo  Gestor PIF  

Ministério das Finanças - 
Autoridade Tributária 

Sra. Dulce Patrocionio 
dos Santos  

Diretor 

Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação - 
Direcção Geral dos assuntos 
da ASEAN 

Ambassador George 
Camões  

Diretor Geral dos assuntos da 
ASEAN 

Ministério da Saúde - 
Laboratório Nacional 

Sra. Endang Soares da 
Silva 

Diretora 

Ministério da Saúde - 
Secretário Geral 

Sr. Victor Soares Martins 
Diretor 
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Ministério do Interior - Direcção 
Geral de Imigração 

Sr. Boavida Ribeiro  Diretor 

Ministério da Justiça - Direcção 
Geral de Justiça 

Sr. Marcelina Soares 
Tilman  

Diretor 

Ministério do Turismo, 
Comércio e Indústria / Direcção 
Geral do Comércio 

Sr. Jacinto Rigoberto 
Gomes de Deus  

Assessor Principal  

Sr. Leovegildo dos 
Santos  

Diretor Geral 

Ministério dos Transportes e 
Comunicações - APORTIL 

Sr. Constantino Ferreira 
Soares  

President of APORTIL 

Sr. Victor Maia  Vice-President of APORTIL 

Ministério dos Transportes e 
Comunicações - (ANATL. EP) 

Sr. Romualdo Antonio S. 
da Silva 

Presidente da Administração do 
Conselho da Autoridade de Aviação 
Civil 

Ministério dos Transportes e 
Comunicações - Direcção Geral 
de Transportes e Comunicação 

Sr. Tomas Fatima da 
Silva  

Diretor Geral 

Sr. Natalino de Rosario  
Diretor Nacional de Transporte e 
Comunicação 

Ministério dos Transportes e 
Comunicações - Direcção 
Nacional de Informação e 
Tecnologia 

Sr. Nicolao dos Santos 
Celestino Diretor Nacional 

Ministério do Turismo, 
Comércio e Indústria - Gabinete 
do Assessor Principal 

Sr. Alves Gomes  
Chefe de Gabinete do Assessor 
Principal 

Gabinete do Ministro 
Coordenador da Economia 

Sr. Victor Maia Chefe de Gabinete 
Sra. Iriana Freitas de 
Jesus Ximenes  

Assessora 

Gabinete do Ministro da 
Reforma Legislativa e dos 
Assuntos Parlamentares 

Sra. Melisa Caldas  
Coordenadora de Reforma 
Legislativa 

Sra. Maria Martins da 
Silva  

Assessora 

Gabinete do Primeiro Ministro - 
Agência de Tecnologias de 
Informação e Comunicação I.P. 
- TIC TIMOR 

Sr. Roberto Caetano de 
Sousa Vicente  

Diretor executivo 

SERVE/ Gabinete do Ministro 
Coordenador da Economia 

Sr. Florencio Sanches  Diretor executivo 

Supremo Tribunal / Tribunal de 
Recurso Sr. Deolindo dos Santos  

Presidente 

TradeInvest Timor-Leste 
Sr. Arkanjo da Silva  Diretor executivo 
Sr. Decio Ribeiro 
Sarmento  

Diretor de Promoção de Exportação 
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Anexo II. Lista de participantes no seminário de consulta nacional 
 

Organização Nome 
ACRCTO Jose de A. Chang 
Banco Asiático de Desenvolvimento Domingos Mesquita 
Autoridade Inspesaun no Fiskalizasaun 
Actividade Ekonómika, Sanitária no Alimentár 

Joanico Soares 

ASDATIL / SDV 
Zeca Guterres 
Faustino 

Câmara de Comércio e Indústria 
Sidonio Freitas 
David Jong 

Autoridade Aduaneira 

Alberto Seixas 
Tobias B. da Cruz 
Joaquim 
Mariano de F. Mendonsa 
Zeca Amaral 

DCAA Jahis J. Ximenes 
INDEPENDENTE Martinha Gusmao 
Gerente de Posto Integrado Delio Jim Belo 
JICA Tarico Moriyama 

Ministério da Agricultura e Pescas 
Caetano S. Cristoni 
Gregorio Quintao 

Gabinete do Ministro dos Assuntos da 
Economia 

Angela Freitas 
Felixiano DC 

Ministério das Finanças, Autoridade Tributária Dulce A.C.P. dos Santos 

Ministério de Relações Exteriores e 
Cooperação 

Milena Rangel 
Deonisio Luis 
Apolinario Leite 
Vitorino Tilman 

Ministério da Justiça Nelinho Vital 

Ministério do Turismo, Comércio e Indústria 

Cosme F. B. da Silva 
Luis X, Caldeira 
Ralgencio Pires 
Marcio Rosa Lay 

Ministério dos Transportes e 
Telecomunicações 

Maria Antonia 
Paulo da Costa 

Ministério da Reforma Legislativa e dos 
Assuntos Parlamentares 

Cristina Lima 
Melisa Silva Caldas 

Prezidente Tribunál Rekursu Deolindo dos Santos 

SERVE I.P. 
Ana O. de Corte Real 
Noemia Amaral 
Felix da Silva 

TIC TIMOR- I.P Roberto C. de Sousa 
TIMOR-POST Olga Soares 
TRADE INVEST TIMOR-LESTE Decio R. Sarmento 
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Anexo III Comércio transfronteiriço sem papel: uma lista de verificação 
de prontidão técnica: Timor-Leste 
 

Escopo e estrutura da lista de verificação 

A lista de verificação é avaliar lacunas técnicas na implementação de sistemas comerciais 
transfronteiriço sem papel. A Lista de Verificação leva em consideração questões nacionais, como a 
implementação de transacções electrónicas e sem papel a nível nacional e o Sistema de Janela 
Única, pré-requisitos para o intercâmbio de dados do comércio transfronteiriço sem papel. 

A lista de verificação está estruturada em duas secções, como abaixo: 

 

Secção A - Sistema de comércio sem papel a nível nacional 

Esta secção foca em questões técnicas relacionadas à implementação de sistemas de comércio 
electrónico em ambiente sem papel a nível nacional. Os problemas técnicos estão agrupados nas 
seguintes categorias. 

1. Órgãos institucionais e de governança para troca electrónica de dados em ambiente sem 
papel 

a. Um forte compromisso político 
b. Coordenação 
c. Estrutura de governança entre agências 

2. Nível de automação 
a. Sistemas Electrónicos 
b. Sistema de janela única 

3. Infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (TIC) para o comércio sem papel 
a. Disponibilidade do serviço de rede 
b. Rede comum / única (E-Systems) 
c. Sistema de janela única - integre / interopera com outros sistemas 
d. Plano estratégico para questões de infraestrutura de TIC 
e. Recuperação de desastre 
f. Plano de continuidade de negócios 

4. Segurança 
a. Política de segurança de TI 
b. Medidas de segurança (E-Systems) 
c. Mecanismo de autenticação 
d. Protocolo de comunicação 

5. Reengenharia de processos de negócios 
a. BPR para o comércio sem papel 
b. Implementação de transacções comerciais sem papel 

6. Harmonização e padronização de dados 
7. Capacitação 
8. Outros assuntos 

a. Conhecimento em informática 
b. Restrições orçamentárias 

 
Secção B - Status nacional do intercâmbio de dados transfronteiriço  

Esta secção tem como objetivo avaliar o status de um país ou organização para embarcar em 
projectos de troca de dados do comércio transfronteiriço sem papel. 

1. Sistemas Electrónicos 
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2. Sistema de janela única 
3. Reengenharia de processos de negócios 
4. Harmonização e padronização de dados 
5. Trânsito Internacional 
6. Programa de conscientização 
7. Outros assuntos 

a. Operador Económico Autorizado 
b. Partes interessadas e comunidade comercial 
c. Orçamento do governo 
d. Documentos sendo considerados para troca e priorização de dados transfronteiriço  
e. Outras informações 

 
RESPOSTA CONSOLIDADA À LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PRONTIDADE TÉCNICA 

Secção A: Sistema de comércio sem papel a nível nacional  

No. Perguntas  Resposta 

1. Órgãos institucionais e de governança para trocar dados electrónica em ambiente sem 
papel: 
Um dos fatores críticos de sucesso para a implementação do sistema de comércio sem 
papel é o forte compromisso do Chefe de Governo, sem o qual muitos projectos dessa 
magnitude tendem a parar. Quando a alta gerência se compromete a liderar um projectos, as 
questões de suporte financeiro e outros recursos podem ser tratadas mais rapidamente. A 
coordenação entre as partes participantes (entre as agências governamentais, entre o 
governo e os setores privados) não é uma tarefa fácil, mas pode ser realizada de maneira 
mais eficiente e eficaz com a criação de um órgão institucional equipado com uma forte 
estrutura de governança. A configuração institucional fornecerá um local para os funcionários 
relevantes se reunirem para discutir sobre funcionalidades e outros assuntos técnicos e 
jurídicos. A estrutura de governança que descreve o papel e as responsabilidades de cada 
unidade / grupo, bem como o mecanismo de relatório, agilizarão a implementação dos 
sistemas de comércio sem papel. 

1.1 Existe um forte compromisso político em 
seu país para implementar sistemas 
comerciais sem papel para acelerar a 
cadeia de suprimentos do comércio 
internacional? 

SIM. Existem várias iniciativas, tanto pelo 
“Gabinete do Coordenador dos assuntos 
Económicos” quanto pelo Ministério das 
Finanças (MF). Além disso, uma nova 
resolução governamental estabelece uma 
comissão interministerial, a Reforma Fiscal e a 
Gestão de Finanças Públicas (FRPFM), 
responsável pela Janela Única Nacional (JUN) 
e pelo desenvolvimento relacionado. 

Existe uma instrução ou decreto oficial do 
governo? Foi designado um funcionário de 
nível ministerial para esta iniciativa? 

PARCIALMENTE. O Conselho Nacional de 
Facilitação do Comércio (NTFC) é presidido 
pelo Ministro Coordenador dos assuntos 
Económicos e por decreto-lei, com o apoio da 
Direcção Geral de Comércio do Ministério do 
Turismo, Comércio e Indústria (MTCI). No 
entanto, a pessoa para o cargo ministerial não 
foi identificada. 
Havia também uma iniciativa semelhante do 
MF, mas não estava a funcionar, pois 
nenhuma pessoa estava no comando. Em vez 
disso, de acordo com a Resolução No. 18 
(2019), anunciada recentemente, a comissão 
interministerial (FRPFM), liderada pelo 
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Primeiro Ministro, será responsável pelo 
desenvolvimento do JUN. No entanto, a 
Autoridade Aduaneira, que está sob o 
Ministério das Finanças, é responsável pela 
implementação técnica de JUN e cria 
legislações para a implementação de JUN. 

1.2 A iniciativa comércio sem papel abrange 
todos os parceiros da comunidade e é 
conduzida pelo governo no nível superior? 

PARCIALMENTE. O NTFC é composto pelo 
Gabinete do Coordenador do Ministro dos 
assuntos Económicos, Alfândegas, 
Quarentena, Agricultura e do setor privado, 
por exemplo; despachantes aduaneiros, 
transitários e comerciantes 

Qual agência governamental é 
responsável? 

Isso não foi identificado corretamente. A 
agência de fato é a Alfândega devido à sua 
implementação da e-Alfândega. 

1.3 Existe uma estrutura de governança inter-
institucional estabelecida para 
supervisionar os sistemas comércio sem 
papel facilitados pelo governo? 

PARCIALMENTE. A estrutura de governança 
inter-institucional está sob duas iniciativas / 
estruturas separadas, ou seja, NTFC e 
FRPFM. No entanto, eles actualmente não 
estão a funcionar. 

Se sim, forneça uma representação 
diagramática da estrutura e indique a 
Agência Líder? 
 
Essa estrutura pode incluir as partes 
interessadas do setor privado ou os atores 
da comunidade. 

 

2. Nível de Automação 
Não é viável para uma organização / agência considerar a implementação de um sistema do 
comércio sem papel sem a capacidade de processar documentos / informações / dados 
electrónicos, sem falar no intercâmbio de dados transfronteiriço posteriormente. 

2.1 Sistema de comércio sem papel 
2.1. 
(a) 

Seu país implementou Alfândega 
Electrónica (eCustoms)? (E outros serviços 
que facilitam as declarações alfandegárias 
em formato electrónico) 

SIM. 

Tem a capacidade de receber, processar e 
emitir documentos eletronicamente? 

SIM. No entanto, documentos em papel ainda 
são necessários em paralelo com o envio 
electrónico. 

Está integrado ao pagamento electrónico 
(ePayment)? 

PARCIALMENTE. Os pagamentos são feitos 
em dinheiro / cheque / cartão de crédito ou 
depósito bancário. A transferência electrónica 
de fundos (EFT) é possível dependendo dos 
bancos. 

Ele tem a capacidade de autenticar 
usuários eletronicamente? 

SIM. O sistema e-Customs utilizado é o 
ASYCUDA World e emite o ID e as senhas 
quando o declarante é registrado. 

Será que garantir que os dados de 
segurança / documento? 

SIM. É garantido através da plataforma de 
segurança interna da ASYCUDA. 

Qual a percentagem de comércio coberto 
por esse sistema? 

Estimada em 95% 
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Os parceiros da comunidade estão 
conectados eletronicamente? 

NÃO. Outros parceiros ainda estão na base 
manual. 

2.1. 
(b) 

O seu país implementou Porto electrónico 
(ePort)? (Incluindo portos interiores aéreo, 
marítimo, ferroviário e rodoviário) 

NÃO. O intercâmbio electrónico de dados 
(EDI) no porto de Díli foi lançado 
conjuntamente pela estância aduaneira e pela 
autoridade portuária de Díli em 2019, com o 
sistema ASYCUDA World. No entanto, de 
acordo com a estância aduaneira, a 
administração do porto não conseguiu operar 
o sistema adequadamente. Um EDI do porto 
no novo porto de Tibar será instalado quando 
o projectos de construção for finalizado em 
2021. 

Tem a capacidade de receber, processar e 
emitir documentos eletronicamente? 

N/A 

Está integrado ao pagamento electrónico 
(ePayment)? 

N/A 

Ele tem a capacidade de autenticar 
usuários eletronicamente? 

N/A 

Será que garantir que os dados de 
segurança / documento? 

N/A 

Qual a percentagem de comércio coberto 
por esses sistemas? 

N/A 

Os parceiros da comunidade estão 
conectados eletronicamente? 

N/A 

2.1. (c) 
 
 

Seu país implementou Licença Electrónica 
(eLicense), Licença Electrónica (ePermit), 
Certificado Electrónico (eCertificate), etc.? 

NÃO. Todas as outras agências 
governamentais (OGAs) estão aguardando a 
implementação da Janela Única ASYCUDA, 
cujo objetivo é fornecer o módulo de upload de 
aprovação para cada OGA.  

Será que ela tem a capacidade de receber, 
processar e emitir documentos 
eletronicamente? 

 N/A 

Está integrado ao pagamento electrónico 
(ePayment)? 

N/A 

Ele tem a capacidade de autenticar 
usuários eletronicamente? 

N/A 

Garante a segurança dos dados / 
documentos? 

N/A 

Qual a percentagem de comércio abrangido 
por esses sistemas? 

N/A 

2.1. 
(d) 

Seu país implementou sistemas de 
comércio transfronteiriço além dos 
especificados acima? 

NÃO. No entanto, um Memorando de 
Entendimento (MOU) com a Indonésia foi 
assinado para o intercâmbio de dados 
transfronteiriço. 

Será que ela tem a capacidade de receber, 
processar e emitir documentos 
eletronicamente? 

 N/A 

Está integrado ao pagamento electrónico 
(ePayment)? 
Ele tem a capacidade de autenticar 
usuários eletronicamente? 

N/A 
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Garante a segurança dos dados / 
documentos? 

N/A 

Qual a percentagem de comércio coberto 
por esses sistemas? 

N/A 

2.1. 
(e) 

Qual é o cronograma direcionado do seu 
país para cobrir todas as transacções 
comerciais por meio desses sistemas em 
direcção a um ambiente sem papel? 

A meta é cobrir todas as transacções 
comerciais até 2021. 

2.2 Tem um sistema sistema de janela única foi 
implementado em seu país para agilizar a 
movimentação / liberação de carga e 
facilitar a cadeia de suprimentos do 
comércio internacional? 
Se sim, responda às seguintes perguntas 
(2.2. (A) a 2.2. (D). Se não, responda 2.2. 
(E).) 

NÃO. 

2.2. 
(a) 

Como recebe dados eletronicamente, ou 
seja, que tipo de interface do usuário e 
canal de comunicação (rede baseada na 
Internet ou rede privada dedicada / segura) 
é usada? 

N/A 

2.2. 
(b) 

Ele suporta ambiente sem papel? 
N/A 

2.2. (c) 
Quantas agências estão conectadas à 
janela única? Por favor, liste-os. 

8 OGAs está planeiado para assinar um MOU 
com a Alfândega para a integração à Janela 
Única da ASYCUDA, conforme a resolução do 
governo 24/2017. No entanto, a lista de OGAs 
não está finalizada. 

2.2. 
(d) 

Quem opera este sistema? Espera-se que seja alfândega. 

2.2. 
(e) 

Se não, seu país tem um plano futuro e 
quando é o cronograma pretendido para 
implementar transacções electrónicas em 
um ambiente sem papel? 

Estima-se em 2021. 

3. Infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (TIC) para o comércio sem 
papel 
Uma boa infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (TIC) é um dos 
elementos essenciais para um sistema comercial eficiente sem papel. A função principal da 
rede é servir como um canal seguro para a troca de informações entre as partes 
participantes. A indisponibilidade do serviço de Internet pode ser um dos obstáculos na 
implementação completa de um sistema de facilitação de comércio quando o processo de 
negócios estiver incompleto devido a partes ausentes na conectividade da rede. 
Existem várias opções de rede, como comutação de etiquetas de vários protocolos - rede 
privada virtual de protocolo de Internet (MPLS-IPVPN), HTTPS (protocolo de transferência 
de HyperText sobre camada de soquete seguro). Independentemente da escolha das 
opções, a rede deve permitir conectividade e interoperabilidade entre plataformas 
heterogêneas e oferecer suporte a vários protocolos e trocar paradigmas em um ambiente 
operacional seguro. Não é incomum que diferentes partes interessadas tenham diferentes 
níveis de informatização e sistema em plataformas diferentes. Para facilitar a integração / 
interface / interoperabilidade entre esses sistemas, um sistema de janela única que os 
conecta precisa suportar a interface com sistemas heterogêneos. 
A implementação de um plano estratégico para tratar de questões de infraestrutura de 
tecnologia da informação e comunicação (TIC) e de um centro de recuperação de desastres 
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deve fazer parte de um plano de continuidade de negócios. É essencial garantir que os 
efeitos das interrupções operacionais sejam adequadamente mitigados. 

3.1 O serviço de rede está disponível em todos 
os postos de fronteira, incluindo portos / 
aeroportos / despachantes, em seu país? 

SIM. A conectividade da Fibra óptica é 
fornecida as maiores cidades com uma 
conectividade de banda larga em todos os 
postos de fronteira, no entanto, o seu custo é 
alto. 

Se não, qual é o plano futuro e o 
cronograma direcionado do seu país para 
conectar as partes interessadas da cadeia 
logística e de suprimentos, incluindo as 
agências de controle? 

 

3.2 Os sistemas mencionados em 2.1 estão 
conectados através de uma rede comum / 
única? Se sim, responda 3.2. a) a 3.2. (e).) 

Sim. Para eCustoms, ele é fornecido e 
gerenciado pela TIC sob o Gabinete do 
Primeiro Ministro e o Ministério de Transportes 
e Telecomunicações. 

3.2. 
(a) 

Será que ela tem uma rede segura 
integrada? 

Sim. 

3.2. 
(b) 

É capaz de fornecer uma alta taxa de 
disponibilidade mínima de 99,9% em 
termos de contrato de nível de serviço para 
troca de dados em ambiente comercio sem 
papel? 

SIM. Esse é um compromisso por meio de 
acordos de nível de serviço (SLAs) assinados 
com agências governamentais. 

3.2. (c) É capaz de suportar vários protocolos de 
comunicação? 

SIM. Ele suporta todos os protocolos de 
comunicação comuns. 

3.2. 
(d) 

Ele foi projetado para levar em 
consideração requisitos futuros, como 
atualizações de dispositivos e tecnologia? 

INCERTO. Depende dos requisitos e 
solicitações. 

3.2. 
(e) 

Se alguma das opções acima estiver 
faltando (a ~ e), qual é o plano futuro do 
seu país para atualizá-la e qual é o 
cronograma desejado? 

Para o plano futuro, ainda em fase de 
elaboração, do Gabinete do Ministro 
Coordenador dos assuntos Económicos. 

3.3.  Se um sistema de janela única é 
implementado, ele poderá integrar / 
interface / interoperar com outros sistemas 
heterogêneos existentes (ou seja, com 
sistemas em plataformas diferentes)? 
 
Se ele suporta (é capaz de interoperar 
com) sistemas heterogêneos, qual é o 
método de integração / interface? 

SIM. Informações preliminares na janela única 
do ASYCUDA indicam essa capacidade. 

3.4 Seu país possui um plano estratégico para 
tratar de questões de infraestrutura de 
tecnologia da informação e comunicação 
(TIC) (para o comércio sem papel)? 

INCERTO. O Plano de Implementação de TIC 
2013 indica planos de governo electrónico dos 
quais actualmente se refere apenas a 
“serviços ao cidadão”. 

Se não, qual é o plano futuro do seu país e 
a linha do tempo prevista para estabelecer 
o plano estratégico? 

N/A 

3.5 Existe alguma política para o 
estabelecimento de uma recuperação de 
desastres (DR) em 
Nível de agência? 

SIM. Existe o Plano de Implementação de TIC 
2013 a nível nacional para o estabelecimento 
de uma Recuperação de Desastres (DR). 
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Nível nacional? 
Indique a implementação de recuperação 
de desastres (DR) no nível da agência 
(especifique o %) no nível nacional. 

N/A.  No entanto, a implementação está em 
andamento e os sites de data warehouse e 
DR estão a ser estabelecidos. 

Caso contrário, qual é o plano futuro e a 
linha do tempo do seu país para configurar 
uma recuperação de desastres (DR)? 

N/A 

3.6 
Seu país tem um plano de continuidade de 
negócios para sistemas de comércio sem 
papel? 
Se sim, é testado regularmente? 

Não. No entanto, o plano de continuidade dde 
negócios está em processo de 
desenvolvimento e planeado a ser em 
conjunto com a implementação dos sites de 
DR. 

Se não, qual é o plano futuro e o 
cronograma do seu país para desenvolver 
um plano de continuidade de negócios? 

N/A 

4. Segurança 
A confiança dos usuários em substituir documentos em papel por informações ou dados 
electrónicos depende, em certa medida, de como o sistema de TI gerencia os dados 
electrónicos de maneira segura. 

4.1 
Existe alguma política de segurança de 
tecnologia da informação (TI) para o seu 
país? 
Se sim, por favor especifique. 

Não. No entanto, o estabelecimento de leis 
sobre assinaturas electrónicas está em 
andamento. Está planeiado introduzir o SSO 
(Logon Único). O sistema de identificação 
exclusivo também está sendo avaliado para 
implementação. 

4.2 Que tipo de medidas de segurança 
adotadas para proteger sistema (s) 
mencionado em 2.1 (se algum deles for 
implementado) contra o acesso não 
autorizado? 

Sistema de segurança interno ASYCUDA para 
um ambiente fechado para alfândegas 
electrónicas. 

4.3 Que tipo de mecanismo de autenticação 
utilizado para garantir a segurança das 
informações transmitidas eletronicamente? 

Sistema de segurança interna ASYCUDA. 
Assinaturas digitais estão a ser consideradas 
para implementação. Além disso, aguardando 
a aprovação da lei em TI. 

4.4 Que tipo de protocolo de comunicação é 
utilizado actualmente para trocar de dados 
electrónica? 

camada de soquetes segura (SSL) e HTTPS 

4.5 Qual é o plano futuro do seu país para 
aprimorar o nível de segurança 
mencionado em 4.1 e 4.2 e qual é o 
cronograma desejado? 

Em progresso. A linha do tempo não é 
indicada. 

5. Re-engenharia do processo de negócios 
A falha em revisar e reprojetar um procedimento / processo manual no desenvolvimento de 
um sistema electrónico muitas vezes levará à ineficiência do sistema. Isso comprometerá 
ainda mais a integração / interface com outros sistemas se os processos de negócios em 
geral não forem otimizados para garantir o fluxo contínuo de informações. A implementação 
de um sistema electrónico geralmente começa com o processamento paralelo de 
documentos em papel, mas o objetivo final é interromper o uso de documentos em papel.  

5.1 As partes interessadas em seu país 
conduziram a reengenharia e a 
racionalização dos processos de negócios 
para apoiar o comércio sem papel / NSW: 

PARCIALMENTE. Somente a Alfândega os 
conduziu. 
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   (A) nível de agência (Por favor, liste-os)? 
   (b) nível nacional? 

5.2 Seu país implementou alguma transacção 
comércio sem papel? 

PARCIALMENTE. Somente para alfândegas 
electrónicas. 

Se sim, que tipo de transacções são 
implementadas e que tipo de documentos 
electrónicos são trocados? 

Declarações de importação e exportação. 
carta de porte E-air está prevista pelo 
Ministério dos Transportes e Comunicações. 

Se não, qual é o plano futuro e a linha do 
tempo do seu país para acabar com os 
documentos em papel? 

 

6. Harmonização e padronização de dados 
A compatibilidade de dados é um dos principais problemas que precisam ser abordados em 
vários projectos de conectividade na região e nos arredores. Assim, se a harmonização e a 
padronização dos dados puderem ser realizadas o mais cedo possível, a troca contínua de 
dados será alcançada sem problemas de compatibilidade, especialmente se for baseada em 
padrões internacionais. 

6.1 A harmonização e padronização de dados 
foram realizadas nos elementos de dados 
para o comércio sem papel. 
- (a) no nível da agência (liste-os)? 
- (b) a nível nacional? 

PARCIALMENTE. Apenas para alfândega 

Se sim, foi adotado um modelo de dados 
baseado em normas / diretrizes 
internacionais, como as regras das Nações 
Unidas para Intercâmbio Electrónico de 
Dados para Administração, Comércio e 
Transporte (UN / EDIFACT), Código das 
Nações Unidas para Locais de Comércio e 
Transporte (ONU / LOCODE), 
Especificação Técnica de Componentes 
Principais (CCTS), Biblioteca de 
Componentes Principais (CCL), Modelo de 
Dados da Organização Mundial das 
Alfândegas (WCO DM), etc.? 

A alfândega está atualizando para o WCO 
Data Model (DM) 3.7 a partir de uma versão 
inferior. 

7. Capacitação 
A capacitação é uma actividade contínua na maioria dos projectos, mas é importante 
principalmente no início de um projectos para garantir que as partes interessadas tenham um 
entendimento comum sobre o projectos e suas respectivas funções e responsabilidades para 
torná-lo um sucesso. 

7.1 O seu país conduziu algum programa e / ou 
workshop de conscientização para garantir 
que as partes interessadas (agências 
governamentais e comerciantes) tenham 
um entendimento comum sobre o 'comércio 
sem papel' e tenham uma melhor 
compreensão dos requisitos do 'comércio 
sem papel', bem como seu respectivo papel 
no ajudar a realizar o intercâmbio de dados 
comerciais sem papel transfronteiriço? 

NÃO. Os treinamentos foram fornecidos 
apenas aos usuários do sistema de alfândega 
electrónica, muito limitados apenas para 
questões operacionais, e nenhum treinamento 
foi fornecido aos OGAs nem a quaisquer 
outras partes interessadas no comércio sem 
papel. 

7.2 As partes interessadas do comércio 
transfronteiriço em seu país compreendem 
completamente a abordagem de janela 
única? 

NÃO. A consciência é limitada.  
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7.3 O seu país realizou algum programa ou 
workshop de conscientização em uma 
única janela? 

NÃO. As partes interessadas, especialmente o 
setor privado, estão solicitando programas de 
conscientização e capacitação para o 
comércio sem papel e a janela única. 

7.4 Qual é o plano futuro de seu país e 
cronograma para melhorar a capacitação 
para a troca de dados de comércio sem 
papel transfronteiriça? 

Nenhuma linha do tempo é indicada. 

8. Outras 
8.1. 
(a) 

Qual é o nível de conhecimento em 
informática na comunidade comercial do 
seu país como um todo para apoiar 
transacções electrónicas? (> 75% = alto, 
50% = médio, 25% = baixo) 

Baixo. O conhecimento em informática é 
limitado principalmente a aplicativos de 
escritório. 

8.1. 
(b) 

Eles estão prontos para aceitar as 
alterações decorrentes dos processos de 
negócios reprojetados na implementação 
de sistemas comércio sem papel? 

NÃO. Eles não estão prontos, pois têm um 
conhecimento limitado sobre o BPR e o 
comércio sem papel. 

8.2 
 

O seu país encontra restrições 
orçamentárias na implementação do 
sistema de comércio sem papel? 

SIM. A restrição orçamentária é encontrada 
especialmente nas áreas de reformas de 
modernização, automação de TIC e recursos 
humanos. 

Se sim, qual é o plano futuro do seu país 
para superar essa restrição financeira e 
qual é o cronograma desejado? 

Não foram indicados planos devido à ausência 
de uma estrutura de governança em 
funcionamento para identificar desafios e 
planear actividades futuras. 

 

Secção B: Status nacional do intercâmbio de dados transfronteiriço 

No. Perguntas Resposta 
Idealmente, todas as partes interessadas no comércio transfronteiriço devem estar a bordo do 
projectos de intercâmbio de dados transfronteiriço para obter todos os benefícios. Nesse sentido, é 
importante que seus sistemas de TI ofereçam suporte ao intercâmbio de dados transfronteiriço. Um 
sistema de janela única destina-se a conectar sistemas das partes interessadas por meio de um único 
ponto de conectividade, proporcionando integração / interface mais eficiente. Da mesma forma, uma 
Janela Única Nacional que atua como ponto único nacional de conectividade tenderá a facilitar a 
integração / interface para o intercâmbio de dados transfronteiriço com os parceiros de diálogo. 
1. Qual a percentagem de sistemas 

mencionados na Secção A 2.1 (se algum 
deles estiver implementado) suporta o 
intercâmbio de dados transfronteiriço? 

O único sistema implementado é o e-Customs 
(ASYCUDA) e é relatado que ele tem a 
capacidade de oferecer suporte ao 
intercâmbio de dados transfronteiriço. 

2. Se uma única janela mencionada na 
Secção A 2.2 é implementada, ela oferece 
suporte ao intercâmbio de dados 
transfronteiriço? 

N/A. Janela única não foi implementada. No 
entanto, é relatado que o sistema em 
potencial, ASYCUDA Single Window, é 
compatível com o intercâmbio de dados 
transfronteiriço. 

Se "Sim", ele funciona como o NSW, que 
atua como o ponto único nacional de 
conectividade para qualquer troca de dados 
transfronteiriça com outros parceiros de 
diálogo? 

N/A. No entanto, é o pré-requisito fornecido 
aos desenvolvedores do ASYCUDA. 
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No. Perguntas Resposta 
Quando a re-engenharia de processos de negócios é realizada em procedimentos / processos 
domésticos para transacções sem papel a nível nacional, é necessário levar em consideração os 
requisitos para o intercâmbio de dados transfronteiriço, pelo qual os documentos em papel não serão 
trocados através da fronteira. 
3. Se o seu país implementou transacções 

sem papel no nível nacional, como 
mencionado na Secção A 5.2, foram 
realizadas re-engenharia e racionalização 
dos processos de negócios para apoiar o 
intercâmbio de dados transfronteiriço? 

PARCIALMENTE. Somente para alfândega. 

Se não, qual é o plano futuro e cronograma 
alvo do seu país para desenvolver um 
processo regional de negócios para o 
intercâmbio de dados transfronteiriço? 

Não há planos e cronogramas indicados. 

Se a harmonização e padronização de dados é feita com base em padrões internacionais adotados 
pela maioria das organizações ou países da região, minimizará as mudanças no processo do sistema 
nacional e na estrutura do banco de dados ao implementar o intercâmbio de dados transfronteiriço 
eletronicamente. 
4. Tem a harmonização e padronização de 

dados foram realizadas com base em 
normas / diretrizes internacionais, como as 
regras das Nações Unidas para Intercâmbio 
Electrónico de Dados para Administração, 
Comércio e Transporte (UN / EDIFACT), 
Código das Nações Unidas para Locais de 
Comércio e Transporte (UN / LOCODE), 
Nações Unidas Recomendação de Janela 
Única do Centro de Facilitação do 
Comércio e Comércio Electrónico (UN / 
CEFACT), etc., para apoiar o intercâmbio 
de dados do comércio sem papel 
transfronteiriço? 

PARCIALMENTE. Somente para alfândega. O 
WCO DM3.7 é adotado. 

Se não, qual é o plano futuro do seu país 
para minimizar as alterações no processo 
do sistema e na estrutura do base de dados 
para troca de dados transfronteiriça 
eletronicamente? 

Não há cronogramas nem planos indicados 
para áreas fora da alfândega electrónica. 

5 Trânsito Internacional  
Entre os problemas enfrentados pelos comerciantes de trânsito no atual procedimento de trânsito 
internacional em muitos países da região estão:  
(i) Apresentação repetida de uma declaração de trânsito aduaneiro na entrada em todos os países de 
trânsito; e 
(ii) Um documento de segurança precisa ser registrado em todos os países de trânsito. 
Para resolver os problemas acima, o seguinte pode ser considerado:  
(a) Declaração única de trânsito aduaneiro válida para toda a rota de trânsito: Dados e 
informações da declaração de trânsito aduaneiro enviada e aprovada no país de partida para serem 
compartilhados na fronteira com os países de trânsito e o país de destino. 
(b) Uma única garantia válida para toda a rota de trânsito: Dados / informações relevantes da 
garantia registrada no país de partida para serem compartilhados na fronteira com os países de 
trânsito e o país de destino. 
Se a inspeção de parada única for realizada por todas as agências de controle no país exportador e os 
dados dos resultados da inspeção forem compartilhados com o país importador, isso definitivamente 
agilizará a liberação da carga. 
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No. Perguntas Resposta 
5.1 A declaração aduaneira sem papel foi 

implementada em seu país para: 
   a) Procedimentos nacionais de trânsito 
(trânsito de entrada, trânsito de saída, 
trânsito interior); e 

NÃO. Apenas uma única inspeção está sendo 
praticada parcialmente nos pontos de 
passagem de fronteira com a Indonésia. 

  (b) Trânsito Internacional? NÃO.  
Se sim, o regime aduaneiro do seu país é 
capaz de apoiar a implementação de uma 
única declaração de trânsito aduaneiro e 
uma garantia única válida para a rota de 
trânsito internacional, levando em 
consideração o seguinte?  
(a) concordar com uma garantia registrada 
no país de partida, cobrindo o valor mais 
alto do imposto calculado com base na taxa 
de imposto de cada país na rota de trânsito, 
válida e aceita em toda a rota de trânsito; e 

N/A 

(b) Concordar com um formato regional / 
sub-regional e com o conteúdo da garantia 
única? 

N/A 

Se não, qual é o plano futuro e cronograma 
alvo do seu país para resolver esse 
problema? 

Não há planos e cronogramas indicados. 

5.2 O seu país implementou um sistema de 
inspeção de uma parada por todas as 
agências de controle nas fronteiras no 
momento da saída / exportação? 

PARCIALMENTE. Apenas uma única 
inspeção está sendo praticada parcialmente 
nos pontos de passagem de fronteira com a 
Indonésia. 

Se sim, os resultados da inspeção são 
compartilhados com o país importador? 

Não indicado. 

Se não, existe alguma intenção de 
implementar uma inspeção de parada única 
e qual é o cronograma? 

Não indicado. 

6. Programa de conscientização 
O programa de conscientização é importante para que as partes interessadas entendam 
como o intercâmbio de dados transfronteiriço pode ser realizado, a fim de reduzir sua 
ansiedade e que eles estarão preparados para resolver quaisquer problemas que possam 
surgir. 
Se um país não tem os conhecimentos necessários para realizar a análise de processos de 
negócios, harmonização de dados e simplificação, desenvolvimento de sistemas, 
gerenciamento de projectos, etc, pode procurar a assistência técnica da parte externa. 

6.1 O seu país possui um programa de 
conscientização (capacitação / treinamento 
/ workshop etc.) para que as partes 
interessadas tenham uma melhor 
compreensão sobre 
(a) Como a troca de dados transfronteiriça 
poderia ser implementada? 

NÃO. 

(b) Transacções comerciais potenciais e 
documentos para a troca de dados 
transfronteiras? 

NÃO. 

(c) Método de identificação de inibidores 
que precisam ser abordados? 

NÃO. 
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No. Perguntas Resposta 
Se não, qual é o seu plano futuro e 
cronograma direcionado para conduzir o 
programa de conscientização? 

Não indicado, mas o programa de 
conscientização é solicitado por todas as 
partes interessadas. Todos estão aguardando 
o renascimento do NTFC 

6.2 Seu país tem capacidade para realizar: 
(a) Análise de processos de negócios? 

NÃO.  

(b) Harmonização e simplificação de 
dados? 

NÃO. 

(c) Desenvolvimento de sistema? NÃO. Faltam empresas de TI locais na Timor-
Leste. 

(d) Gestão de Projectos? NÃO. Recursos humanos e experiência não 
estão disponíveis. 

7. Outros assuntos 
Alguns países que estão prontos para o intercâmbio de dados transfronteiriço podem não estar 
dispostos a participar de um projectos piloto. Uma das razões é a falta de confiança nos operadores 
económicos de seus parceiros de diálogo. Se seus operadores económicos puderem cumprir o 
esquema AEO (Operador Económico Autorizado) e mutuamente reconhecido por seus parceiros de 
diálogo, ele agilizará o intercâmbio de dados transfronteiriço. 
7.1 Operador Económico Autorizado (OEA) 
7.1. 
(a) 

O esquema do Operador Económico 
Autorizado está implementado em seu 
país? 

NÃO. O AEO deve ser considerado após a 
implementação completa do Sistema de 
Gestão de Riscos. 

Se sim, qual a extensão da implementação 
em termos de percentagem de operadores 
económicos registrados para o esquema? 

N/A 

7.1. 
(b) 

Em geral, qual é o nível de conformidade 
dos comerciantes no seu país (alto, médio 
ou baixo)? 

N/A 

7.1. 
(c) 

Seu país está pronto para assinar qualquer 
Acordo de reconhecimento mútuo para 
operador Económico autorizado (AEO) com 
parceiros de diálogo? 

NÃO. Também não há planos para 
implementar o AEO até que o Sistema de 
Gestão de Risco da ASYCUDA seja 
totalmente implementado. 

Na fase preparatória, é útil avaliar a prontidão das partes interessadas em aceitar as mudanças 
decorrentes do intercâmbio de dados transfronteiriço e a disponibilidade de fundos para qualquer 
projectos potencial comércio sem papel transfronteiriço. 
7.2 As partes interessadas e a comunidade 

comercial estão prontas para aceitar as 
mudanças decorrentes dos processos 
reprojetados para o intercâmbio de dados 
transfronteiriço? 

 Agências reguladoras 

 Agentes / despachantes aduaneiros 

 Comerciantes 

 Comunidade portuária 

 Instituições financeiras 

 Outros, por favor especifique) 

NÃO. As partes interessadas desconhecem ou 
têm conhecimento limitado dos benefícios do 
BPR. 

7.3 O orçamento do governo do seu país está 
provisionado para a transição para o 
intercâmbio de dados comerciais sem papel 
transfronteiriço? 

Não indicado devido à ausência de uma 
estrutura de governança em funcionamento 
para identificação e planeamento. 
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No. Perguntas Resposta 
Se não, qual é o seu cronograma 
segmentado? 

Não indicado devido à ausência de uma 
estrutura de governança em funcionamento 
para identificação e planeamento. 

O compartilhamento de informações sobre a preferência dos países nos documentos priorizados para 
o intercâmbio de dados transfronteiriço pode ajudar a identificar possíveis participantes com 
preferências iguais ou semelhantes para trabalharem juntos em projectos piloto que atendam às suas 
preferências comuns. 
7.4 Seu país está considerando a troca de 

dados transfronteiriço para algum dos 
seguintes documentos e processos 
relacionados? (S = Sim, N = Não) 
(Selecione os 5 principais documentos 
priorizados) 

(i) Projectos de lei marítimo 
(ii) Manifesto (avançado) 
(iii) Declaração de trânsito aduaneiro 
(iv) Obrigação de trânsito 
(v) Certificado Fitossanitário 
(vi) Certificado Sanitário 
(vii) Certificado de fumigação 
(viii) Certificado CITES 
(ix) Certificado de Origem (Preferencial) 
(x) Certificação de Origem (não 

preferencial) 
(xi) Certificado farmacêutico 
(xii) Certificados nacionais de qualidade 

e padrão 
(xiii) Organização Internacional 

de Normalização (ISO) e outras 
normas internacionais e certificados 
de qualidade 

(xiv) Certificado para 
dispositivos médicos 

(xv) Certificação de componentes, 
equipamentos e produtos elétricos 
e electrónicos 

(xvi) Lista de mercadorias 
perigosas 

(xvii) Ficha de dados de 
segurança do material (MSDS) 

(xviii) Carta de Crédito 
(xix) Conhecimento de 

embarque 
(xx) Fatura 
(xxi) Lista de embalagem 
(xxii) Licença de importação 
(xxiii) Outros (por favor 

especifique) ………… 

NÃO. Existe intenção, especialmente na troca 
de documentos relacionados à ASEAN Single 
Window (ASW). No entanto, nenhum 
cronograma e planos indicados como Timor-
Leste ainda estão a procura  a adesão à 
ASEAN, mas ainda não foram aceitos. 

7.5 Para cada um dos cinco (5) documentos 
priorizados identificados em 7.4, forneça 
mais informações sobre o seguinte:  

N/A  
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No. Perguntas Resposta 
(a) agência / parte executora: 
Documentos Agência / Parte 
Implementadora 

 (b) Quantos % do documento e processos 
relacionados é sem papel? 
Documentos (%) 

N/A  
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Anexo IV. Prontidão das agências para sem papel (transfronteiriço)   
 

Abaixo está uma lista de agências relevantes (OGAs / CLPIAs) e autorizações que são relevantes para 
o comércio sem papel (transfronteiriço) em Timor-Leste, a partir de janeiro de 2020. Além da 
Autoridade Aduaneira, essas são agências potenciais a serem integradas ao Janela única ASYCUDA 
para troca de dados transfronteiriça. A Autoridade Aduaneira está actualmente a elaborar um 
documento de protocolo para as OGAs. As informações foram coletadas para complementar os 
resultados da lista de verificação técnica (anexo III). Especificamente, a lista identifica o nome das 
agências e os tipos de licenças. 

Nome das agências Tipo de licença 

Autoridade Aduaneira Customs declarations 

Port authority (APORTIL) Air Waybill 

Quarantine office  Import License/ Sanitary and 
phytosanitary (SPS) certificates 

Business registration and verifications (SERVE)  Business license 

Tax authority  Business tax identity number 

Immigration office    

Ministry of Tourism, Commerce and Industry  
Certificate of origin/ Medium and high-risk 
business licenses 

Ministry of Health  Sanitary/Health certificate 

Trade and Investment Promotion Agency (TradeInvest)  Investment license 
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Anexo V. Comércio transfronteiriço sem papel: uma lista de verificação 
de prontidão legal: Timor-Leste 
 
 
Escopo e estrutura da lista de verificação 
 
Esta lista de verificação ajudará a avaliar o grau em que as leis atuais acomodam documentos e 
comunicações electrónicas, principalmente aquelas com elementos transfronteiriço e o que poderia ser 
feito para tornar as leis em conformidade com o Acordo-Quadro de Facilitação do Comércio 
Transfronteiriço sem Papel na Ásia e no Pacífico, que visa ajudar os Estados membros a acomodar 
essas mudanças com o objetivo de comércio transfronteiriço sem papel.  
 
A lista de verificação está estruturada em quatro secções, como abaixo: 
 
 
Secção A. Lei de transacções e assinaturas electrónicas 

1. Transacções electrónicas  
a. Comunicações electrónicas 
b. Serviços de gerenciamento de identidade e confiança 

2. Retenção de dados e arquivamento electrónico 
3. Evidência electrónica 

 
Secção B. Lei de Comércio sem papel e lei de janela única 

1. Sistema Janela Única / sistema de comércio sem papel 
2. A segurança da informação: 

a. Segurança da informação e confidencialidade dos dados 
b. Precisão e integridade dos dados 
c. Compartilhando informações e dados entre e entre agências governamentais 

3. Acordos de nível de serviço (SLA) e memorandos de entendimento (MOUs) 
 
Secção C. Aspectos transfronteiriço 

1. Acordos bilaterais ou regionais existentes 
2. Normas / diretrizes internacionais 
3. Acordos técnicos / operacionais bilaterais ou multilaterais existentes 
4. Outros instrumentos jurídicos, regulamentos e normas internacionais 

 
Secção D. Outras considerações 

1. Questões de responsabilidade 
2. Considerações sobre solução de controvérsias 
3. Direitos de propriedade intelectual e propriedade de banco de dados 
4. Pagamentos electrónicos 
5. Direito da concorrência 

 
Nota Introdutória: Timor-Leste actualmente não possui uma Lei de Comércio Electrónico, e a redação 
está aparentemente nos estágios iniciais de desenvolvimento. É improvável que uma lei de comércio 
electrónico entre em vigor antes de 2021. Muitos outros aspectos da estrutura jurídica do comércio 
electrónico e do comércio sem papel ainda não estão em vigor. 
 
De acordo com o MTCI, Timor-Leste está estudando as Leis Modelo da UNCITRAL sobre Comércio 
Electrónico e Assinaturas Electrónicas, bem como a Lei de Comércio Electrónico da Indonésia como 
modelos em potencial. De acordo com o Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares 
(MRLAP), a lei de comércio electrónico é vista como parte de um programa legislativo de governo 
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electrónico mais amplo, orientado para o mercado interno (ou seja, a Estratégia de Governo Electrónico 
para 2030), que pode não ser inteiramente apropriado para o rápido desenvolvimento do JUN de Timor-
Leste. Mais positivamente, o MRLAP também considera a lei de comércio electrónico intrínseca a outra 
grande iniciativa electrónica: a criação de um "ambiente propício aos negócios". As áreas destinadas 
à elaboração incluem transacções electrónicas (ou seja, a Lei de Comércio Electrónico), segurança 
cibernética (incluindo crimes cibernéticos), privacidade e proteção de dados e compartilhamento de 
dados. Aparentemente, uma análise de lacunas legais foi realizada e, Como resultado, as prioridades 
legais e uma lista de legislação proposta são estabelecidas na Resolução Nº 9 (2017): Política Nacional 
de Informações e Comunicações (TIC). As deficiências actuais, o desenvolvimento de leis e 
regulamentos, juntamente com a capacitação e assistência técnica, são vistos por muitas partes 
interessadas que entrevistamos como talvez a prioridade nacional de mais alto nível em Timor-Leste 
actualmente. A elaboração de leis e regulamentos é uma alta prioridade na Fase I do Plano Mestre 
Nacional de TIC (a partir de 2021). 

 

RESPOSTAS CONSOLIDADAS PARA LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PRONTIDÃO LEGAL  

A. Lei de transacções e assinaturas de electrónicos  
Esta primeira secção da lista de verificação trata de leis básicas que suportam transacções electrónicas 
e assinaturas electrónicas. O acordo-quadro aborda essas preocupações, direta ou indiretamente, nos 
artigos 5, 6 e 7. Em particular, os três primeiros princípios incluídos no artigo 5 (princípios gerais) 
representam o consenso internacional sobre o direito das transacções electrónicas.36 Os problemas 
principais jurídicos das transacções electrónicas nesta secção incluem o reconhecimento legal de 
comunicações electrónicas e questões legais relacionadas ao gestão de identidades e serviços de 
confiança, incluindo assinaturas electrónicas. Outras questões relacionadas importantes cobertas são 
os requisitos regulamentares / legais para retenção de dados e arquivamento electrónico; e a 
admissibilidade de provas electrónicas, por exemplo, em processos judiciais e de execução. 

Perguntas de Foco Resposta 
Disposições relacionadas do acordo-quadro:  

o O Artigo 5: Princípios gerais; 
o O Artigo 6: Estrutura política nacional, permitindo ambiente jurídico interno e comité de 

comércio sem papel; 
o O Artigo 7: Facilitação do comércio transfronteiriço sem papel e desenvolvimento de 

sistemas de janela única: perguntas mais específicas na janela única aparecem abaixo 
na parte II. 

O primeiro bloco de perguntas visa explorar as leis em geral, com atenção especial àquelas 
que afetam as práticas de documentação de janela única e / ou transfronteiriça. 
1. Questões legais de transacções electrónicas: 

a. Reconhecimento legal de comunicações electrónicas. 
Quais são as condições 
para o reconhecimento da 
validade legal das 
comunicações 
electrónicas? 

Ainda não totalmente especificado.   
 
O Decreto do Código Aduaneiro Lei n.º 14 (2017) é a lei atual em 
Timor-Leste que rege as transacções electrónicas - que é 
amplamente limitada às considerações da Janela Única Nacional 
(JUN). Título V: Registos, Pagamentos e Troca de Informações, 
Código Aduaneiro 2017, aborda de maneira muito geral e em termos 
incompletos questões de validade jurídica das comunicações 
electrónicas.  

 
36 O Acordo-Quadro estabelece os critérios internacionalmente reconhecidos para tais leis, como neutralidade 
da mídia (as leis se aplicam da mesma maneira ou com o mesmo efeito aos documentos em papel e 
electrónicos), neutralidade tecnológica (as leis não especificam qual tecnologia utilizar). Para obter o efeito legal) 
e equivalência funcional (documentos electrónicos têm o mesmo efeito prático ou jurídico que seus equivalentes 
em papel, mesmo que tenham características diferentes). 
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O artigo 78: Documentos electrónicos estabelece: O título V regula a 
validade, a eficácia e o valor probatório dos documentos electrónicos 
sob o Código Aduaneiro. 
 
O artigo 83: Força Probativa estipula ainda: 
Qualquer documento processado eletronicamente atende aos 
requisitos legais de uma escrita - a menos que outra prova seja 
necessária. 
 
No entanto, outros artigos do Título V do Código Aduaneiro deixam 
claro que o reconhecimento de tipos específicos de registos / 
documentos electrónicos está dentro do critério e da autorização do 
Diretor-Geral Aduaneiro - pelo menos na medida em que não exista 
nenhum regras legais que regem tais assuntos.   
 
O artigo 79 (1): Registos e Pagamentos, o Código Aduaneiro 2017 
estabelece que é: [A] Responsabilidade do Diretor Geral de 
Alfândega, mediante aviso publicado no Jornal da República, de 
aprovar: 
(a) Documentos exigidos ou estabelecidos pela legislação aduaneira 
que podem ser transmitidos como um registro electrónico.  
O artigo 79 (3) estipula ainda que: O Diretor-Geral pode determinar 
quais documentos [...] referidos no parágrafo 1 deste artigo são 
transmitidos em formato electrónico, sem prejuízo das exceções 
estipuladas. 
 
Além do Código Aduaneiro, também pode ser possível que as 
disposições do Código Civil de Timor-Leste (relacionadas à formação 
e validade das obrigações contratuais) sejam citadas como base 
para o reconhecimento da validade legal das comunicações 
electrónicas, pelo menos como contratos celebrados em formato 
electrónico. 
 
Futuros desenvolvimentos 
 
A lei nacional de comércio electrónico ou transacções electrónicas, 
actualmente em elaboração (mas não deve ser promulgada até pelo 
menos 2021), deve tratar de questões de validade jurídica e outros 
aspectos das comunicações electrónicas com muito mais detalhes.  

As leis estabelecem 
requisitos para 
equivalência funcional 
entre documentos em 
papel e comunicações 
electrónicas? Eles 
reconhecem as 
comunicações 
electrónicas como 
cumprindo diretamente os 
requisitos de documentos, 
escrita, assinatura etc.? 

O Código Aduaneiro (2017) estabelece formalmente equivalência 
funcional parcial entre documentos electrónicos e suas contrapartes 
em papel, de acordo com o artigo 83 (citado acima). 
Em particular, as declarações e manifestos electrónicos da alfândega 
para fins de desembaraço aduaneiro são especificamente 
reconhecidos no Código Aduaneiro.   
 
Cópias em papel da declaração electrónica e de outras 
documentação relacionada ao comércio ou à alfândega devem ser 
enviadas à alfândega para liberação alfandegária de mercadorias. 
Consequentemente, a equivalência funcional não é estabelecida para 
documentos electrónicos.  

 
O Código Aduaneiro no Título V, Capítulo I, trata de Registos e 
Pagamentos Electrónicos e no Título V, Capítulo II, trata do 
Intercâmbio de Informações. De acordo com o MFTR, o capítulo I, 
em particular, baseia-se, pelo menos em parte, nas leis modelo da 
UNCITRAL. 
O Código Aduaneiro 2017, título V, capítulo I - Registos e 
pagamentos electrónicos, contém as seguintes disposições: i) o 
artigo 79.º permite ao diretor-geral aduaneiro determinar quais 
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documentos específicos podem ser transmitidos em formato 
electrónico; (ii) os artigos 79 e 80 permitem ao Diretor-Geral autorizar 
determinadas pessoas a apresentar documentos em formato 
electrónico ou efetuar pagamentos eletronicamente, e fornece ao 
Diretor-Geral a flexibilidade de modificar a autorização para se 
adaptar às mudanças na tecnologia; (iii) o artigo 82 geralmente 
reconhece assinaturas electrónicas (veja abaixo); e (iv) o artigo 83 
prevê a eficácia legal e a aplicabilidade dos documentos electrónicos 
. 
 
Código Aduaneiro 2017, título V, capítulo II - Intercâmbio de 
informações contém as seguintes disposições: (i) o artigo 84.º prevê 
o efeito legal das decisões tomadas pela estância aduaneira através 
de um sistema automatizado; (ii) o artigo 85 proíbe o acesso não 
autorizado aos sistemas informáticos da Alfândega e visa proteger os 
dados pessoais dos utilizadores desses sistemas informáticos; e (iii) 
o artigo 86 permite ao Diretor-Geral prescrever requisitos técnicos 
relacionados a registos electrónicos, assinaturas electrónicas e 
processos e procedimentos de controle relacionados. 

 
Foi relatado que o Diretor Geral das Alfândegas não exerceu 
significativamente os poderes acima mencionados ou tomou 
decisões importantes relacionadas aos assuntos acima.   

1. Questões legais de transacções electrónicas: 
b. Questões legais relacionadas ao gerenciamento de identidade e serviços de 

confiança, incluindo assinaturas electrónicas 
Existem leis que inibem a 
neutralidade tecnológica 
ao exigir ou favorecer o 
uso de tecnologias 
específicas ou soluções 
de negócios para que as 
comunicações 
electrónicas tenham efeito 
legal? 

NÃO. 

 

As leis abordam como a 
identificação, autorização 
e autenticação são 
realizadas em um 
ambiente electrónico? 

Não na maior parte. O Código Aduaneiro 2017 fornece regras sobre 
identificação, autorização e autenticação em conexão com o envio de 
declarações de alfândega electrónica e um sistema de usuário / 
senha registrado (actualmente em uso). O Código Aduaneiro também 
reconhece assinaturas electrónicas para esses fins, embora, de 
acordo com as autoridades aduaneiras e a Associação de 
Despachantes Aduaneiros, as assinaturas electrónicas não estejam 
sendo usadas no momento.  
 
No que diz respeito às assinaturas electrónicas, o Código Aduaneiro 
declara que é responsabilidade do Diretor-Geral Aduaneiro 
determinar: i) as circunstâncias em que os registos electrónicos 
devem ser assinados eletronicamente; ii) que tipo de assinatura 
electrónica deve ser usada; iii) a maneira pela qual a assinatura 
electrónica deve ser aposta; e iv) a identidade da pessoa que pode 
enviar documentos electrónicos para facilitar o processo de 
alfândega electrónica (artigo 86 (b), Código Aduaneiro 2017).  

Para todas as perguntas 
acima, essas leis são 
aplicáveis a todas as 
comunicações ou 
transacções electrónicas 
ou apenas a alguns 
setores ou categorias de 

NÃO. O Código Aduaneiro de 2017 é aplicável apenas a certas 
partes, como importadores, exportadores e despachantes 
aduaneiros. 
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negócios de documentos 
ou usuários? 
Em particular, existem 
regras especiais para 
tipos específicos de 
documentos electrónicos, 
como conhecimentos de 
embarque, manifestos, 
certificados de origem, 
faturas, certificados 
fitossanitários, etc.? 

O Código Aduaneiro de 2017 reconhece o uso de declarações e 
manifestos de alfândega electrónica. Praticamente, actualmente 
apenas são reconhecidas declarações de alfândega electrónica.   
 
Futuros Desenvolvimentos 
 
No futuro, o uso real se estenderá a manifestos e-ocean e ordens de 
entrega de e-ship (exigidos para liberação de mercadorias pela 
autoridade portuária de Dili, APORTIL).   

 
A MTCI também planeia introduzir regras para e-C / Os. O AACTL 
(isto é, a Autoridade de Aviação Civil de Timor-Leste) aparentemente 
emitiu regulamentos especiais relacionados às cartas de porte aéreo 
(e-ar).   

O segundo bloco de perguntas explora leis relacionadas à retenção e arquivamento de 
dados, ações que assumem uma forma diferente no mundo electrónico e no papel. 
2. Requisitos regulamentares / legais para retenção de dados e arquivamento electrónico 
Existem leis que exigem 
preservação de 
informações 
armazenadas? 

NÃO. Existem políticas e planos para armazenamento de dados e 
pode haver regras internas ministeriais que regem a coleta e o 
armazenamento de dados, uma vez que existem centros de dados 
em Timor-Leste, incluindo o Centro Nacional de Dados TIC em Dili. O 
TIC (isto é, o TIC) declarou que actualmente não há leis gerais 
relacionadas a dados em Timor-Leste.   
 
O artigo 86, Código Aduaneiro (2017), estipula que é 
responsabilidade do Diretor-Geral prescrever a maneira e a forma 
pela qual os registos electrónicos devem ser “criados, gerados, 
recebidos e armazenados” nos sistemas para esses fins. 

Eles prescrevem um 
período mínimo de 
retenção de dados ou um 
período máximo de 
retenção? 

Desconhecido. 

Eles se aplicam 
claramente a dados 
armazenados 
eletronicamente? Se sim, 
existem regras para 
garantir sua integridade 
enquanto armazenada e 
sua acessibilidade a 
qualquer pessoa com 
causa suficiente para 
inspecioná-la? 

SIM - até certo ponto. O artigo 86 do Código Aduaneiro (acima) 
aplica-se especificamente ao armazenamento de registos 
electrónicos. No entanto, são necessárias regras mais detalhadas. 
 
Também pode haver regras internas ministeriais que governam o 
armazenamento de dados, manutenção da integridade dos dados e 
acessibilidade. 

O bloco final de perguntas neste primeiro conjunto aborda a lei da evidência, ou seja, se as 
empresas ou mesmo o governo terão dificuldade em provar seus casos em um tribunal ou 
perante um órgão regulador porque os registos envolvidos estão em formato electrónico 
3. A admissibilidade de provas electrónicas, por exemplo, em processos judiciais e de 
execução 
A evidência electrónica é 
admissível em processos 
judiciais e administrativos / 
regulatórios? 

NÃO. Os Códigos de Processo Civil e Penal de Timor-Leste não 
reconhecem provas eletrónicas. O judiciário aparentemente não tem 
experiência em lidar com disputas electrónicas.   
 
Futuros Desenvolvimentos  
 
Existem compromissos políticos para introduzir legislação sobre 
evidências electrónicas no futuro. Em particular, a Resolução Nº 9 
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2017: Política Nacional de Informações e Comunicações (TIC) 
reconhece especificamente o “valor probatório da evidência 
electrónica” e sua importância como parte do quadro jurídico das 
TIC. 

Se sim, existem regras 
especiais para coletar ou 
produzir evidências 
electrónicas ou para 
ordenar a divulgação de 
evidências electrónicas? 

N/A  

É feita uma distinção entre 
evidências para processos 
criminais e processos 
civis? 

NÃO. 

As evidências electrónicas 
geradas, armazenadas ou 
coletadas no exterior são 
admissíveis em processos 
judiciais e administrativos / 
regulatórios? As regras 
sobre essas evidências 
"estrangeiras" são 
diferentes das aplicáveis a 
outros tipos de evidências 
"estrangeiras"? 

NÃO. 

B. Leis sobre comércio sem papel e janela única 
Esta secção trata das leis relacionadas à implementação e desenvolvimento de um sistema comercial 
sem papel (incluindo, mas não limitado a, um sistema de janela única). Estas questões dizem respeito, 
nomeadamente, aos artigos 6 e 7 do acordo-quadro. O Artigo 6, devido ao seu amplo escopo, pode 
abranger muitos aspectos legais relacionados à criação de um quadro político nacional favorável para 
o comércio sem papel. O Artigo 7 incentiva especificamente as partes a implementar e desenvolver 
um sistema comercial transfronteiriço sem papel, em particular uma Janela Única. 37 

Consequentemente, esta secção da lista de verificação cobre primeiro questões legais básicas 
relacionadas à implementação de uma janela única e / ou outros sistemas comerciais sem papel. Dada 
a importância da segurança das informações e da confidencialidade dos dados para aumentar a 
confiança dos usuários na adoção de um sistema comercial sem papel, ele explora questões legais 
relacionadas à segurança das informações, incluindo (1) leis e regulamentos sobre segurança das 
informações e confidencialidade dos dados; (2) Leis e regulamentos sobre precisão e integridade dos 
dados; e (3) leis e regulamentos sobre acesso e compartilhamento de informações. Também inclui 
perguntas sobre acordos de nível de serviço e memorandos de entendimento (MOUs) para comércio 
sem papel. 

Perguntas de Foco Resposta 
Disposições relacionadas do acordo-quadro:  

o O Artigo 6: Estrutura de política nacional, permitindo ambiente jurídico interno e comité de 
comércio sem papel: 

o O Artigo 7: Facilitação do comércio transfronteiriço sem papel e desenvolvimento de 
sistemas de janela única. 

O primeiro bloco de perguntas tem como objetivo avaliar a prontidão de um país para 
implementar um sistema de comércio sem papel / sistema de janela única. 
1. Leis relativas ao estabelecimento de um sistema de janela única / sistema de comércio 
sem papel  

 
37 Nenhuma disposição específica do Acordo-Quadro trata dos requisitos legais de segurança da informação e 
confidencialidade dos dados. 
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Quais instrumentos 
legais são utilizados ou 
precisam ser 
promulgados para 
autorizar ou estabelecer 
a Janela Única e um 
ambiente de negociação 
sem papel? 

O instrumento legal de autorização original para o JUN de Timor-Leste 
é a Resolução do Governo sobre a Criação de uma Resolução da 
Comissão Nacional de Facilitação do Comércio (CONFAC) Nº 6 
(2016). A resolução do CONFAC autoriza o estabelecimento de um 
Comité Nacional de Facilitação do Comércio (NTFC) e estipula a 
estrutura e composição do NTFC. 
 
O MTCI declarou ainda que o JUN de Timor-Leste foi estabelecido 
com base na Resolução No. 24 (2017): Adoção do Sistema Mundial 
da ASYCUDA como Plataforma para 
Implementação Electrónica de Janela Única em Timor-Leste.  
 
Nesse ínterim, o desenvolvimento de JUN foi supervisionado pela 
Comissão de Reforma Fiscal (FRC) (que está sob o Ministério das 
Finanças (MoF) - o mesmo ministério que o Departamento de 
Alfândega). O Comissário da FRC foi recentemente demitido e a FRC 
dissolvida.  
 
Resolução nº 18 (2019): Comissão Interministerial de Reforma Fiscal e 
Gestão de Finanças Públicas transfere o desenvolvimento JUN para 
fora do Ministério das Finanças e entra em uma comissão 
interministerial, a Comissão Interministerial de Reforma Fiscal e 
Gestão de Finanças Públicas (FRPFM) ), presidido pelo primeiro-
ministro, assistido pelo ministro das Finanças.  
 
Além do Primeiro Ministro e Ministro das Finanças, a composição da 
comissão interministerial inclui membros do governo provenientes dos 
seguintes departamentos governamentais:  

i. Coordenação dos assuntos económicos 
ii. Reforma legislativa (MRLAP) 
iii. Justiça (MOJ) 
iv. Administração do Estado 
v. Planeamento Estratégico e Investimento; e 
vi. Petróleo e Minerais. 

 
Futuros Desenvolvimentos 
 
No futuro, o FRPFM direcionará, inter alia, a implementação do 
programa nacional de governo electrónico do qual a implantação do 
JUN é um dos principais componentes. Com relação ao JUN, o 
FRPFM também se coordenará externamente com o MTCI e se 
reportará ao Conselho de Ministros. 
 
De acordo com a Resolução no 18 (2019), o apoio técnico ao trabalho 
da Comissão cabe à unidade responsável pela reforma da gestão das 
finanças públicas no Ministério das Finanças. Nos termos do Decreto-
Lei n.º 28 (2019): Lei Orgânica do Ministério das Finanças, esta 
unidade do MF parece ser a Unidade Integrada de Sistemas de 
Informação de Gestão Financeira (USIIGF) (artigo 38). 
 
A Resolução nº 18 (2019) elucida ainda que, dentro da comissão 
interministerial, outra unidade ou equipe técnica pode ser 
estabelecida, composta por um representante de cada um dos 
membros governamentais da comissão - a ser coordenada pelo 
Ministro das Finanças. 
   
A título histórico, o Decreto-Lei da Autoridade Aduaneira (2017) 
concedeu poderes aduaneiros substanciais à Alfândega, que tinham 
como objetivo dar à Alfândega uma mão livre para avançar no 
desenvolvimento da JUN. No entanto, esses poderes nunca foram 
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exercidos. As alfândegas continuam subordinadas ao MF, e agora 
também ao FRPFM recém-criado. 

Existe uma agência 
nacional ou 
coordenadora para 
promover o ambiente 
comercial sem papel 
(por exemplo, um comité 
de janela única)? Se 
sim, possui 
representantes 
governamentais e setor 
privados? 

SIM, como discutido acima.  
 
Futuros Desenvolvimentos  
 
O próximo FRPFM incluirá o Programa JUN - que pode implicar o 
estabelecimento de um comité ou subcomité de JUN ou pelo menos 
um grupo de trabalho técnico, cujos membros podem ou não estar de 
acordo com a estrutura original do NFTC e do Grupo de Trabalho 
Técnico sob a Resolução CONFAC. Ainda não está claro qual o papel 
que o setor privado desempenhará sob essa reconfiguração. No 
entanto, espera-se, como no NFTC original, que o setor privado seja 
representado 

Existe um orçamento 
dedicado para 
estabelecer a janela 
única (ou plataforma de 
comércio sem papel)? 

Não está claro no momento – deve haver necessariamente alguma 
alocação orçamentária do Parlamento e / ou possivelmente do 
Ministério das Finanças, que pode ser administrada pelo Gabinete do 
Primeiro Ministro, pelo Ministério das Finanças e possivelmente pelo 
MTCI. Certos fundos de doadores, especialmente do ADB, UNCTAD e 
IFC, foram fornecidos para apoiar o desenvolvimento do JUN.  

O segundo bloco de perguntas tem como objetivo explorar leis relacionadas à segurança 
da informação e à confidencialidade dos dados, com atenção especial àquelas que afetam 
as práticas de documentação de janela única e / ou comércio transfronteiriça. 
2. Aspectos legais relacionados à segurança da informação: 
     a. Leis e regulamentos sobre segurança da informação e confidencialidade dos dados; 
As leis nacionais exigem 
mandato de segurança 
da informação? 

SIM - até certo ponto.  
 
Nos termos do Decreto-Lei n.º 29 (2017): Criação da Agência de 
Informação e Comunicação Tecnológica - IP-TIC Timor, o TIC é 
responsável pela adoção de padrões apropriados de segurança da 
informação. 

As leis nacionais 
protegem a 
confidencialidade das 
transacções / 
informações 
electrónicas? 

SIM - até certo ponto. 
 
Decreto-Lei n.º 29 (2017): Criação da Agência de Informação e 
Comunicação Tecnológica - IP-TIC Timor atribui ao TIC as seguintes 
responsabilidades:  
 
 Garantir a segurança electrónica das comunicações públicas, 

bancos de dados e conexões de rede 
 Desenvolver um sistema de certificação electrónica para usuários, 

transacções e documentos electrónicos, especialmente dentro da 
rede de TIC do governo; e 

 Formular regras e procedimentos que garantam a segurança de 
comunicações electrónicas, bancos de dados e conexões de rede 
de computadores que afetam departamentos governamentais e 
entidades públicas 

 
No contexto do comércio sem papel e do JUN, o Código Aduaneiro 
2017 estabelece parâmetros para a proteção dos dados pessoais dos 
comerciantes. 
 
O artigo 85: o Código Aduaneiro 2017 dispõe: 
O acesso a dados ou organizações pessoais envolvidos em 
actividades aduaneiras é restrito a funcionários aduaneiros 
devidamente autorizados 
O acesso não autorizado ou uso indevido de dados, inclusive por 
funcionários aduaneiros, está sujeito a multas, incluindo 
procedimentos disciplinares 
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O artigo 86. 
É responsabilidade do Diretor-Geral estabelecer processos e 
procedimentos de controle apropriados para garantir a preservação, 
integridade, segurança e confidencialidade dos registos electrónicos 
sob controle aduaneiro. 
 
A Constituição também reconhece direitos à privacidade e proteção de 
dados. Em particular, a Secção 38 (Proteção de dados pessoais) da 
Constituição fornece:  
1. Todo cidadão tem o direito de acessar dados pessoais armazenados em 
um sistema de computador ou inseridos em registos mecânicos ou manuais a 
seu respeito, e terá o direito de exigir a finalidade de tais dados. 
2. A lei determina o conceito de dados pessoais, bem como as condições 
aplicáveis ao seu processamento. 
3. É proibido o processamento de dados pessoais sobre vida privada, 
convicções políticas e filosóficas, fé religiosa, filiação a partido ou sindicato e 
origem étnica, sem o consentimento da pessoa interessada. 
 
Futuros Desenvolvimentos  
 
Resolução n.º 9 2017: A Política Nacional de Informação e 
Comunicações (TIC) enfatiza a necessidade de proteção de dados, 
confidencialidade e direitos de privacidade dos cidadãos e 
organizações timorenses. Em particular, este importante documento 
de política governamental identifica quatro áreas a serem cobertas na 
futura legislação sobre privacidade e proteção de dados:  
 

 Proteção contra a coleta de dados incorretos ou imprecisos 
 "Abuso de deveres" 
 Criação de perfil de formas não autorizadas ou impróprias 
 Acesso não autorizado ou uso inadequado ou divulgação de 

informações, inclusive dentro e entre agências 
governamentais. 

Existem leis sobre 
crimes cibernéticos, ou 
seja, crimes usando um 
computador (ou outra 
tecnologia de informação 
e comunicação) ou 
direcionando um 
computador ou uma 
rede, como acesso não 
autorizado a 
computadores, 
introdução de malware, 
interferência em 
operações adequadas 
etc.? 

NÃO.  
 
Futuros Desenvolvimentos  
 
Está em andamento a elaboração de uma lei de crimes cibernéticos, 
que abrangerá uma série de infrações, como hackers virtuais, 
malware, fraude digital e falsificação digital. O Gabinete do Primeiro 
Ministro está assumindo a responsabilidade direta pela redação da Lei 
de Crimes Cibernéticos.     

2. Aspectos legais relacionados à segurança da informação: 
     b. Leis e regulamentos relativos à precisão e integridade dos dados quando esses dados 
são compartilhados para sistemas comerciais transfronteiriço sem papel 
Existem leis / 
regulamentos nacionais 
que estabelecem 
requisitos de precisão e 
integridade dos dados 
enviados e processados 
para comércio sem 
papel? Essas leis são de 

SIM - até certo ponto. O Código Aduaneiro 2017 exige precisão dos 
dados para documentos utilizados para fins de comércio 
transfronteiriço - sejam eles baseados em papel ou sem papel. Esse é 
particularmente o caso das declarações de alfândega electrónica 
enviadas à alfândega pelo sistema ASYCUDA World. Em particular, 
de acordo com o Código Aduaneiro (2017), os comerciantes e 
agências governamentais relevantes devem manter documentos, 
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aplicação geral ou 
especificamente 
direcionadas ao 
comércio sem papel? 

registos e outras informações precisas referentes à importação e 
exportação - incluindo registos / documentos electrónicos.   

Essas leis impõem 
obrigações às pessoas 
que enviam essas 
informações e exigem 
processos para garantir 
a atribuição correta? 
Eles se aplicam 
igualmente às 
comunicações em papel 
e electrónicas? Eles são 
consistentes com as 
regras de autenticação e 
gerenciamento de 
identidade mencionadas 
anteriormente? 

SIM. O Código Aduaneiro 2017 impõe essas obrigações a pelo menos 
despachantes aduaneiros. (Actualmente, de acordo com o Código 
Aduaneiro, os despachantes aduaneiros podem registar declarações 
em papel ou alfandegárias e outros documentos.) A Alfândega 
emprega um sistema de usuário registrado (ou seja, nome de usuário / 
senha) para fins de acesso ao sistema ASYCUDA World e para fazer 
registos de alfândega. - que serve funções de atribuição, autenticação 
e gerenciamento de identidades.   

2. Aspectos legais relacionados à segurança da informação: 
     c. Leis e regulamentos para acessar e compartilhar informações e dados entre e entre 
agências governamentais; 
Existem acordos ou 
políticas para o 
compartilhamento de 
dados entre agências 
governamentais dentro 
do país? Existem limites 
para esse 
compartilhamento com 
base na privacidade 
pessoal ou 
confidencialidade 
comercial? 

NÃO. No entanto, agências governamentais relevantes, como TIC, 
Alfândega e MTCI, estão cientes dos problemas relacionados ao 
compartilhamento de dados como parte da implementação do JUN. As 
políticas e iniciativas relacionadas ao compartilhamento de dados e à 
interconectividade governamental estão definidas na Resolução Nº 9 
2017: Política Nacional de Informações e Comunicações (TIC) e são 
referenciadas especificamente no Decreto-Lei Nº 29 (2017): Criação 
de Informação e Comunicação Tecnológica Agência - IP-TIC Timor. O 
MRLAP está particularmente preocupado com questões de 
privacidade, embora actualmente não haja legislação sobre 
privacidade.  
 
Os acordos de nível de serviço (SLAs) ou tipos semelhantes de 
acordo sobre o compartilhamento de dados entre agências 
governamentais estão em discussão, mas ainda não estão em vigor. 
No entanto, é de salientar que um portal e intranet para agências 
governamentais, gerido pela TIC, já está em funcionamento 
interconectando 65 gabinetes governamentais em Dili, com planos de 
incluir mais de 500 gabinetes a nível nacional no futuro.      

O terceiro bloco de perguntas visa explorar mecanismos legais para regular o 
relacionamento entre prestadores de serviços comércio sem papel e usuários do serviço, a 
fim de facilitar transacções electrónicas relacionadas ao comércio. 
3. Acordos de nível de serviço (SLA) e memorandos de entendimento (MOUs) em 
operações comércio sem papel, por ex. operação de uma janela única. (Os níveis de serviço 
podem ser aplicáveis a questões como disponibilidade, tempo de reação, tempo de 
processamento etc.)  
Existem acordos de nível 
de serviço ou 
memorandos de 
entendimento que regem 
as operações comércio 
sem papel? Quem são 
as partes e qual é a sua 
autoridade legal para 
fazer esses acordos ou 
MOUs? 

Por favor, veja acima.  
 
Deve-se notar ainda que o TIC (que opera o Centro de dados 
nacionais de Timor-Leste e o portal / intranet do governo mencionado 
acima) possui SLAs com um ou mais dos principais provedores de 
serviços de rede de telecomunicações que operam no país: Timor 
Telecom, Telkomcel e Telemor. O mesmo pode ser verdade para o 
Banco Central (BCTL) e os quatro principais bancos comerciais no 
que diz respeito aos seus sistemas de pagamento electrónico (veja 
infra). A autoridade estatutária para esses acordos de SLA não é clara 
no momento, embora essa autoridade possa se basear, pelo menos 
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em parte, na Lei de Telecomunicações, bem como em regulamentos 
especiais brevemente mencionados pelos funcionários da TIC.   

Se sim, qual o nível de 
serviço esperado dos 
prestadores de serviços 
comércio sem papel? 

No momento, eles são obrigados a cumprir contractualmente os 
termos do SLA em relação à prestação de serviços e, portanto, podem 
incorrer em responsabilidades com base na violação desses termos 
do contrato. 

Qual o nível de serviço 
esperado dos 
operadores de janela 
única? 

O JUN de Timor-Leste ainda é incipiente, pelo que tais questões não 
foram totalmente consideradas 

 

 
C. Aspectos transfronteiriço 
Esta secção trata do aspecto transfronteiriço do comércio sem papel, que é o foco principal do Acordo-
Quadro. As perguntas são inspiradas nos artigos 8, 9 e 10 do Acordo-Quadro, que se concentram em: 
reconhecimento mútuo de dados transfronteiriço e documentos relacionados ao comércio em formato 
electrónico; normas internacionais para o intercâmbio de dados e documentos relacionados ao 
comércio em formato electrónico; e relação com outros instrumentos jurídicos que permitem o comércio 
transfronteiriço sem papel, respectivamente.  

Uma questão fundamental para alcançar o comércio sem papel transfronteiriço sem interrupções é o 
reconhecimento legal de dados e documentos relacionados ao comércio em um país por outro. O 
reconhecimento envolve a atribuição de algum tipo de status legal às mensagens electrónicas trocadas 
através das fronteiras. Diferentes mecanismos legais podem atingir esse objetivo. Alguns desses 
mecanismos legais se aplicarão a certos tipos de transacções (por exemplo, empresa a empresa (B2B) 
ou empresa ao governo (B2G)), enquanto outros mecanismos legais se aplicarão apenas a tipos 
específicos de documentos ou conjuntos de dados ou a tipos de serviços de confiança (por exemplo, 
assinaturas electrónicas). Alguns mecanismos legais estabelecerão o reconhecimento legal, 
independentemente do método ou tecnologia usada, enquanto outros são específicos da tecnologia. 
No que diz respeito à forma legal, alguns mecanismos são baseados em tratados e, portanto, podem 
ser diretamente juridicamente vinculativos. Outros mecanismos favorecem a harmonização dos 
sistemas legais através da adoção de leis uniformes. Ainda outros mecanismos são baseados em 
memorandos de entendimento e arranjos técnicos similares. 

O artigo 8.º do Acordo-Quadro promove o reconhecimento legal mútuo de dados e documentos 
relacionados ao comércio em formato electrónico. Refere-se à noção de "nível de confiabilidade 
substancialmente equivalente" para indicar que o reconhecimento legal mútuo deve se basear no 
princípio geral de neutralidade tecnológica. No entanto, não estabelece mecanismos específicos de 
reconhecimento legal, mas está aberto a várias opções. Consequentemente, muitas das perguntas 
desta secção visam, em particular, identificar quais leis e acordos técnicos podem ter impacto na 
obtenção desse reconhecimento legal mútuo. As perguntas também se estendem ao foco mais amplo 
dos artigos 9 e 10: leis e outros acordos relevantes que proíbem, restringem ou facilitam fluxos de 
dados transfronteiriço para o comércio sem papel e qualquer actividade relacionada. Uma lista não 
exaustiva de instrumentos internacionais possivelmente relevantes também é fornecida no final da 
secção para facilitar a consulta. 

 

Perguntas de Foco Resposta 
Disposições relacionadas do acordo-quadro: 

○ O artigo 8: reconhecimento mútuo de dados transfronteiriço e documentos relacionados 
ao comércio em formato electrónico 

○ O artigo 9: Normas internacionais para troca de dados e documentos relacionados ao 
comércio em formato electrónico 



 

59 
 

○ O artigo 10: Relação com outros instrumentos jurídicos que permitem o comércio 
transfronteiriço sem papel. 

1. Acordos bilaterais ou regionais existentes para troca de dados comerciais sem papel 
transfronteiriço, incluindo disposições sobre comércio electrónico e facilitação do 
comércio sem papel em acordos comerciais regionais 
O país é parte de um acordo 
internacional, como um acordo 
regional de comércio ou um acordo 
bilateral de facilitação do comércio, 
que exija ou favorece o 
reconhecimento legal de 
mensagens electrónicas trocadas 
através da fronteira? 

Timor-Leste aderiu a uma convenção da Organização 
Marítima Internacional da ONU (IMO) e à Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS). 
Em 4 de maio de 2019, Timor-Leste, Indonésia e o ADB 
concluíram o Memorando de Entendimento sobre 
Assistência Técnica de Comércio e Cooperação 
Transfronteiriça. O MOU visa facilitar o aumento do 
comércio e transporte transfronteiriço entre Timor-Leste e 
Timor Ocidental, e entre Timor-Leste e a sua enclave em 
Timor Ocidental, Oecusse. O MOU procura harmonizar e 
melhorar a conectividade de transporte entre Timor-Leste e 
Timor Ocidental, fornecendo: i) AT relacionada a um MOU 
referente a ônibus e ônibus; ii) OC com agências de 
fronteira para procedimentos conjuntos; iii) consultoria 
política sobre reforma de vistos; e iv) recomendações 
políticas relativas à conectividade da aviação 
transfronteiriça. Nas discussões com o ADB em Dili, 
salientou-se que este MOU deveria contribuir para o 
desenvolvimento de procedimentos e sistemas 
transfronteiriço de comércio electrónico e trânsito 
electrónico, que, com o tempo, estariam conectados ao 
JUN. 
 
Futuros Desenvolvimentos  
 
Timor-Leste está a avançar rapidamente com a sua adesão 
à OMC. Uma revisão da política comercial, incluindo um 
memorando informativo do regime de comércio exterior 
(MFTR), foi desenvolvida pela MTCI em 2017 para fins de 
adesão à OMC. Consequentemente, o país ainda não faz 
parte do TFA da OMC. 
 
Timor-Leste está a procura  ativamente a Associação 
ASEAN, mas ainda não é um Membro. O governo está 
ciente dos desenvolvimentos atuais da ASEAN Single 
Window (ASW) (como o Programa ATIGA-D e / CO). O 
governo planeia participar plenamente da ASW (inclusive 
por referência ao Roteiro da ASW) assim que a adesão à 
ASEAN for garantida.   

O país é parte de um acordo 
internacional que fornece 
reconhecimento legal de 
mensagens electrónicas trocadas 
através da fronteira? 

NÃO – embora o MOU Indonésia-Timor-Leste-ADB 
recentemente concluído possa criar condições para o 
reconhecimento legal de mensagens e documentos 
electrónicos transfronteiriço (por exemplo, declarações de 
alfândega electrónica, autorizações de trânsito, documentos 
de visto) entre Timor-Leste e a Indonésia (e também a 
enclave de Oecusse). 

Existem acordos que prevejam o 
reconhecimento mútuo de 
mensagens electrónicas e 
informações transmitidas? Se sim, 
o reconhecimento mútuo é 
concedido de maneira bilateral ou 
multilateral? 

Actualmente não. 

O país reconhece assinaturas e 
certificados electrónicos 

NÃO.  



 

60 
 

estrangeiros? Se sim, em que 
base? 
As leis nacionais relevantes para a 
facilitação do comércio sem papel 
são baseadas em modelos 
internacionais? (por exemplo, 
Comissão das Nações Unidas para 
o Direito Internacional do Comércio 
(UNCITRAL), Conselho da Europa, 
Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Económico 
(OCDE), etc.) (Observe também as 
perguntas abaixo sobre padrões e 
acordos internacionais que podem 
ser aplicados a alguns ou a todos 
de suas comunicações.) 

SIM. É evidente que o governo de Timor-Leste, 
especialmente o MTCI, estuda modelos internacionais, 
incluindo as Leis Modelo da UNCITRAL relevantes para o 
comércio electrónico, incluindo a Lei Modelo de Registos 
Transferíveis Electrónicos (2017) e Convenções da ONU, 
como a Roterdão  Regras (2008).   

2. Normas / diretrizes internacionais   
Os participantes do comércio 
transfronteiriço usam ou confiam 
em padrões / regulamentos / 
diretrizes para o intercâmbio de 
mensagens electrónicas? 
Recomendações 35 e 36 do Centro 
das Nações Unidas para 
Facilitação do Comércio e 
Comércio Electrónico (UN / 
CEFACT) sobre questões jurídicas 
levantadas pela interoperabilidade 
transfronteiriça são exemplos 
dessas diretrizes.38 

SIM. Há uma consciência das normas / regulamentos / 
diretrizes da OMA, UNECE e também UN / CEFACT. As 
Recomendações UNLK e UN / CEFACT 35 e 36 foram 
referenciadas em discussões com o MTCI. Timor-Leste é 
Membro da OMA (desde 2003) e a Alfândega está usando o 
Modelo de Dados da OMA em conjunto com o sistema 
ASYCUDA World. A Convenção de Quioto Revisada (RKC) 
está em estudo e foi parcialmente implementada pela 
Alfândega, mas não foi ratificada. 

As normas / regulamentos / 
diretrizes legais internacionais 
foram incorporadas à estrutura 
legal de um país para seu comércio 
transfronteiriço sem papel? Se sim, 
como? A incorporação de tais 
regras no nível doméstico também 
afeta a actividade transfronteiriça? 

Apenas numa base muito limitada – veja acima. As 
normas / regulamentos / orientações legais internacionais 
ainda não são uma característica importante do quadro 
jurídico emergente de Timor-Leste para o comércio 
transfronteiriço sem papel. 

3. Acordos técnicos / operacionais bilaterais ou multilaterais existentes 
Existem acordos técnicos ou 
operacionais que prevêem o 
reconhecimento unilateral ou mútuo 
de mensagens electrónicas? 
Exemplos são o acordo de 
intercâmbio SPS (sanitário e 
fitossanitário) entre a China e 
Holanda e o programa Associação 
Electrónica da Associação das 
Nações do Sudeste Asiático 
(ASEAN) do Acordo de Comércio 
de Mercadorias das Nações do 
Sudeste Asiático (e-ATIGA). 

NÃO. Contudo, como mencionado acima, Timor-Leste está 
completamente ciente do Programa ASEAN ATIGA-D e 
planeia participar da ATIGA-D e de outras iniciativas da 
ASW depois de garantir a adesão à ASEAN. 

4. Outros instrumentos jurídicos, regulamentos e normas internacionais relevantes para 
permitir dados do comércio sem papel transfronteiriço 

 
38 Recomendações da UNECE, disponíveis em: https://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-
facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/trade-facilitation-
recommendations.htm 
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Quais outras leis podem ser 
relevantes para a facilitação do 
comércio transfronteiriço sem 
papel? Por exemplo, acordos 
bilaterais ou multilaterais sobre 
crimes cibernéticos e obtenção de 
evidências electrónicas no exterior. 

Nenhum.  

 

Lista não exaustiva de textos legislativos relevantes para o reconhecimento transfronteiriço 

de mensagens electrónicas * 

Tratado / Modelo Lei  
Status de 
implementação 

Acordo-Quadro para a Facilitação do Comércio Transfronteiriço de Sem 
Papel na Ásia e no Pacífico (2016) 

Não implementado. 

Acordo de Janela Única da Associação das Nações do Sudeste Asiático 
(ASEAN) (2005) e Protocolo Legal (2017) 

Não implementado, 
mas Timor-Leste está 
ciente destes 
instrumentos legais da 
ASW e provavelmente 
irá aderir a eles após a 
adesão da ASEAN.   

Alterações da Organização Marítima Internacional ao Anexo da Convenção 
sobre Facilitação do Tráfego Marítimo Internacional, 1965, conforme 
alterado (2005) 

NÃO. 

Diretrizes da Organização Marítima Internacional para o Uso de Certificados 
Electrónicos (2016) 

NÃO. 

Recomendação do Centro das Nações Unidas para Facilitação do Comércio 
e Comércio Electrónico (UN / CEFACT) sobre o estabelecimento de um 
quadro jurídico para o comércio internacional Janela Única (Recomendação 
35) 

NÃO. Timor-Leste está 
estudando a 
Recomendação 35. 

Lei Modelo sobre Assinaturas Electrónicas da Comissão das Nações Unidas 
para o Comércio Internacional (UNCITRAL) (2001) 

NÃO. Timor-Leste está 
a estudar este Modelo 
Lei. 

Lei Modelo da Comissão das Nações Unidas para o Comércio Internacional 
(UNCITRAL) sobre registos transferíveis electrónicos (2017) 

NÃO. Timor-Leste está 
a estudar este Modelo 
Lei. 

Lei Modelo do Comércio Electrónico da Comissão das Nações Unidas para 
o Comércio Internacional (UNCITRAL) (1996) 

NÃO. Timor-Leste está 
a estudar este Modelo 
Lei. 

Convenção das Nações Unidas sobre o Uso das Comunicações 
Electrónicas em Contratos Internacionais (2005) 

NÃO. Timor-Leste está 
estudando esta 
Convenção da ONU, 
mas não tem planos 
atuais de aderir. 

Convenção Internacional da Organização Mundial das Alfândegas para a 
Simplificação e Harmonização dos Procedimentos Aduaneiros (Convenção 
de Kyoto revisada, 2006) 

NÃO. Timor-Leste está 
implementando partes 
do RKC, mas não 
ratificou. 

Acordo de Facilitação do Comércio da Organização Mundial do Comércio 
(2013) NÃO. 

Outros, por favor especifique):  
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* Nota: O usuário pode adicionar ou excluir da lista, dependendo da economia considerada. 

 

D. Outras considerações 
Para que o comércio sem papel seja conduzido da melhor maneira possível, o Acordo-Quadro exige 
que as partes criem um quadro jurídico nacional favorável (Artigo 6) e removam todas as barreiras 
legais relevantes. Recomenda-se, portanto, que as partes objetivem a construção de uma estrutura de 
política nacional para a implementação do Acordo-Quadro que seja sofisticada o suficiente para tratar 
de todas as questões legais pertinentes e consistente com os instrumentos e normas legais 
internacionais relevantes para harmonizar dados electrónicos transfronteiriço e troca de documentos. 
Portanto, além dos tópicos abordados especificamente nas disposições substantivas do Acordo-
Quadro, as partes também podem desejar lidar com questões relacionadas, como responsabilidade, 
solução de controvérsias, propriedade intelectual, pagamento electrónico e concorrência - que em 
alguns casos podem ter sido abordados em outros acordos (cf. artigo 10). Esses assuntos podem 
afetar o funcionamento eficaz de uma janela única e outros sistemas comerciais sem papel, 
particularmente no ambiente transfronteiriço. 

Essas questões legais podem ser tratadas por diferentes conjuntos ou fontes de regras legais. Portanto, 
não existe uma solução ou abordagem única para todos. O quadro jurídico, o plano de ação e os 
programas de capacitação podem e devem ser personalizados nos níveis nacionais, dependendo dos 
vários níveis de conscientização e preparação dos diferentes Estados membros, conforme já previsto 
nos artigos 6, 12 e 14 do Acordo-Quadro. 

Consequentemente, as perguntas incluídas nesta secção da lista de verificação tentam descobrir quais 
abordagens e prioridades estão no regime legal de um país em particular (1) responsabilidade, (2) 
solução de controvérsias, (3) propriedade intelectual, (4) pagamento electrónico e (5) questões de 
concorrência que possam surgir em relação à implementação comércio transfronteiriça sem papel. Isso 
não é exaustivo e outras questões legais podem surgir.  

Perguntas de Foco Resposta 
Disposições relacionadas do acordo-quadro: 

○ Artigo 6: Estrutura política nacional, permitindo ambiente jurídico interno e comité de 
comércio sem papel 

○ Artigo 10: Relação com outros instrumentos jurídicos que permitem o comércio 
transfronteiriço sem papel 

○ Artigo 12: Plano de ação 
○ Artigo 14: Capacitação 

O primeiro bloco de perguntas tem como objetivo verificar a responsabilidade legal das 
partes que operam em uma janela única ou outro sistema comercial sem papel. 
1. Questões de responsabilidade relacionadas às operações de sistemas comerciais sem 
papel transfronteiriço, incluindo transacções comerciais sem papel transfronteiriças (a 
responsabilidade inclui responsabilidade por dados imprecisos, perda de dados, atraso, 
erro de programação e erros de aprendizado de máquina.) 
As autoridades públicas (por exemplo, 
agências governamentais) podem 
assumir responsabilidade em relação 
ao seu papel em transacções 
transnacionais sem papel? Se sim, há 
uma limitação em sua 
responsabilidade? A limitação é 
estatutária ou contratual? 

Não definitivo. Tais questões não parecem ter sido 
levadas em consideração minuciosamente. Considerou-
se, no entanto, que deveria haver disposições 
apropriadas nas leis e regulamentos nacionais para 
tratar dessas questões. 

Os operadores de janela única podem 
ser responsabilizados por seus 
serviços? A quem? Se sim, há uma 
limitação em sua responsabilidade? A 
limitação é estatutária ou contratual? 

NÃO.  



 

63 
 

Os prestadores de serviços comerciais 
sem papel aceitam a responsabilidade 
decorrente de seu papel nas 
transacções internacionais sem papel? 
Se sim, há uma limitação em sua 
responsabilidade? A limitação é 
estatutária ou contratual? 

NÃO. Os actuais prestadores de serviços de rede 
doméstica em Timor-Leste abordam questões de 
responsabilidade nos seus acordos de nível de serviço 
(SLAs) - por outras palavras, por contrato. O TIC 
mencionou, em relação aos serviços de 
telecomunicações, regulamentos específicos que regem 
as interrupções e a responsabilidade dos serviços. O 
TIC referiu também que Timor-Leste possui uma Lei de 
Telecomunicações (Decreto-Lei n.º 15 2012), mas não 
tinha conhecimento de disposições específicas 
relacionadas com a responsabilidade da rede nessa lei.    

A responsabilidade potencial de outras 
partes envolvidas na facilitação do 
comércio transfronteiriço sem papel 
está claramente estabelecida? 

NÃO. Actualmente, não há leis ou regulamentos 
específicos que tratem da responsabilidade dos 
provedores de serviços de rede em si. Tais questões de 
responsabilidade são normalmente tratadas em SLAs. 

Existem leis claras sobre 
responsabilidade intermediária em 
relação à responsabilidade pelas 
informações e dados que passam pelos 
seus sistemas? 

NÃO. Não há leis ou regulamentos atuais que tratem de 
questões específicas de responsabilidade intermediária. 

O segundo bloco de perguntas visa examinar os mecanismos de solução de controvérsias 
para os operadores de uma janela única ou outro sistema do comércio sem papel. 
2. Considerações sobre solução de controvérsias para transacções comerciais sem papel 
transfronteiriças; Questões legais relacionadas a conflitos de leis em transacções 
transfronteiriças 
As leis nacionais estabelecem 
claramente como são determinadas as 
questões do fórum e da escolha da lei 
relevantes para a facilitação do 
comércio sem papel? Essas leis são 
especificamente aplicáveis ao comércio 
sem papel ou comércio transfronteiriço 
ou de aplicação geral? Eles foram 
aplicados na prática ao comércio sem 
papel? Eles são baseados em modelos 
internacionais? 

NÃO. Timor-Leste é uma jurisdição de direito civil. O 
Código Civil (Lei n.º 10/2011: Aprovação do Código Civil 
(14 de abril de 2011) foi influenciado por doutrinas e 
tradições jurídicas portuguesas bem estabelecidas, pelo 
que o direito civil de Timor-Leste tem regras relativas à 
escolha da lei e à escolha do fórum. Que mantêm a 
autonomia das partes. As partes são geralmente livres 
para determinar tais questões por contrato. Não se sabe 
se as regras de conflitos de leis de Timor-Leste se 
aplicam a transacções sem papel. Não há 
jurisprudência em Timor-Leste sobre a aplicação de tais 
regras a transacções sem papel.      

A arbitragem é possível? As sentenças 
arbitrais domésticas e estrangeiras são 
aplicáveis? 

NÃO. Timor-Leste não tem actualmente uma Lei de 
Arbitragem. A arbitragem de países terceiros é 
tipicamente estabelecida em contratos internacionais, 
com forte preferência por Singapura e arbitragem antes 
do Centro Internacional de Arbitragem de Singapura 
(SAIC). 
 
Contudo, a execução de sentenças arbitrais 
estrangeiras é altamente problemática, uma vez que 
Timor-Leste não faz parte da Convenção de Nova 
Iorque 
 
Futuros Desenvolvimentos 
 
A Lei de Arbitragem, Mediação e Conciliação, aprovada 
pelo Conselho de Ministros em 2016, está actualmente 
em revisão pelo Parlamento Nacional. Esta lei pendente 
é baseada na Lei Modelo da UNCITRAL sobre 
Arbitragem Comercial Internacional.   

O terceiro bloco de perguntas visa examinar questões de propriedade intelectual 
envolvidas em uma janela única ou outro sistema do comércio sem papel. 
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3. Direitos de propriedade intelectual e questões de propriedade de base de dados, 
incluindo a propriedade de dados e informações armazenadas ou arquivadas no sistema do 
comércio sem papel transfronteiriço  
A lei ou os acordos contratuais definem 
quem é o proprietário dos dados em um 
sistema comercial sem papel 
transfronteiriço e como o IP e o banco 
de dados podem ser utilizados? 

NÃO. Timor-Leste não possui legislação que aborde 
diretamente os direitos de PI. Em particular, não há Lei 
de Direitos Autorais para a proteção de programas de 
computador e outros softwares.  
 
Até certo ponto, a Constituição concede um mínimo de 
proteção de direitos autorais. A Constituição prevê que 
o Estado garanta e proteja a criação, produção e 
comercialização de obras literárias, científicas e 
artísticas, inclusive a proteção legal dos direitos 
autorais. Além disso, o Código Civil estipula que o 
direito autoral é regulado pela lei da jurisdição onde o 
trabalho é publicado pela primeira vez ou, se não for 
publicado pela lei pessoal do autor, sem prejuízo de 
legislação especial, regulamentada pela lei do país de 
sua autoria criação. 
 
Dada a atual escassez de proteção legal de IP, 
particularmente no que diz respeito a direitos autorais e 
software, são os contratos que devem definir os direitos 
de IP. A propriedade dos dados e questões 
relacionadas são pouco desenvolvidas em Timor-Leste. 
 
Futuros Desenvolvimentos 
 
Existem planos para a elaboração de uma lei de direitos 
autorais como parte da estratégia nacional de políticas 
de TIC. 
 
A adesão de Timor-Leste à Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual (OMPI) está em sua fase final 
agora. 
Actualmente, Timor-Leste está a avaliar a ratificação de 
certos instrumentos internacionais de PI, incluindo a 
Convenção de Berna para a Proteção de Obras 
Literárias e Artísticas. Outros instrumentos incluem: a 
Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade 
Industrial; o Acordo de Madri relativo ao registro 
internacional de marcas; e, Protocolo relativo ao Acordo 
de Madri referente ao registro internacional de marcas. 

O quarto bloco de perguntas visa examinar o uso de pagamentos electrónicos em uma 
janela única ou outro sistema do comércio sem papel. 
4. Exame da lei bancária / de pagamentos para pagamentos electrónicos no sistema do 
comércio sem papel transfronteiriço. 
O sistema nacional de janela única ou 
comércio sem papel aceita pagamentos 
electrónicos? O governo ou agências 
estaduais os aceitam? Se sim, os 
pagamentos electrónicos estão restritos 
a um método ou provedor específico 
(por exemplo, cartões de crédito ou um 
banco exclusivo)? 

PARCIALMENTE.  
 
O título V, capítulo I: Registos e pagamentos 
electrónicos, o Código Aduaneiro 2017 reconhece o uso 
e a aceitação de pagamentos electrónicos no contexto 
de JUN. 
 
Em particular, o artigo 79. °, n. ° 1, estipula que: 
[A] Responsabilidade do Diretor-Geral das Alfândegas, 
mediante aviso publicado no Jornal da República, de 
aprovar: 
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(b) pagamentos exigidos ou estabelecidos pela 
legislação aduaneira que possam ser efetuados por 
meio electrónico; e 
c) O sistema de informação aduaneira através do qual 
podem ser efetuados pagamentos eletrónicos 
 
O artigo 79 (2) estabelece ainda que: A transmissão 
electrónica de pagamentos [está] sujeita à autorização 
do Diretor-Geral.  
  
O Artigo 79 (3) destaca que o Diretor-Geral pode 
determinar quais pagamentos a que se refere o 
parágrafo 1 do artigo 79 podem ser transmitidos em 
formato electrónico, sem prejuízo das exceções 
estipuladas. 
 
O artigo 80.º esclarece que apenas as partes 
autorizadas pelo diretor-geral aduaneiro (como 
despachantes aduaneiros) podem efetuar pagamentos 
por meios electrónicos. 
 
O Banco Central de Timor-Leste (BCTL) está liderando 
a criação de um portal nacional de pagamentos 
electrónicos no país, de acordo com o Plano Mestre 
Financeiro do Plano Estratégico de Desenvolvimento 
2030 de Timor-Leste para 2030 e iniciativas 
relacionadas com o governo electrónico.  
 
O principal dos pagamentos electrónicos em Timor-
Leste é o Sistema Nacional de Mudanças e o R-Timor 
(RTGS). O National Switch System oferece uma gama 
de serviços de pagamento electrónico a cidadãos e 
empresas de Timor-Leste. É combinado com o 
projectos Cartão Nacional. Os sistemas Switch e Cartão 
Nacional (conhecidos coletivamente como "P24") 
permitem que clientes de determinados bancos de 
Timor-Leste (por exemplo, BNU, Mandiri, BNCTL e BRI) 
usem qualquer um dos caixas electrónicos de outros 
bancos para realizar transacções bancárias, incluindo 
pagamentos e transferências inter-bancárias, usando o 
cartão P24.  
 
Relacionado ao sistema Switch, foi lançado em 2018 
um serviço de carteira electrónica, desenvolvido pela 
Telemor Fintech, que permite aos usuários fazer 
transferências de dinheiro e transferir ou depositar 
dinheiro em contas por meio de seus telefones 
celulares. O Banco Central (BCTL) também instituiu 
uma integração da rede POS (Terminais de Pagamento) 
para que as empresas possam receber pagamentos de 
clientes de todos os bancos através do mesmo 
dispositivo POS. Essa funcionalidade, uma vez 
totalmente implementada, também pode ser usada para 
pagar impostos e taxas estaduais, bem como para 
liquidar contas devidas a empresas privadas. O BCTL 
também está trabalhando na integração de sistemas de 
carteira electrónica com caixas electrónicos e sistemas 
de pagamento, para que clientes de várias instituições 
possam efetuar pagamentos com base no celular e / ou 
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via Internet e transferir valores entre suas carteiras 
virtuais e as respectivas contas bancárias. 
 
O sistema R-Timor consiste em uma rede 
interconectada de sistemas e plataformas que permite 
que indivíduos, empresas, organizações estatais e 
outras entidades façam pagamentos electrónicos 
rápidos em Timor-Leste. R-Timor é um sistema de 
Liquidação Bruta em Tempo Real (RTGS) que processa 
transferências electrónicas de fundos (TEFs) em “tempo 
real” sem nenhum período de espera significativo e sem 
limite no valor da transferência. Agora também existe 
uma interface entre o sistema R-Timor do BCTL e o 
sistema GRP do Ministério das Finanças (Sistema de 
Planeamento de Recursos do Governo). Esta interface 
permite que o MF faça pagamentos electrónicos através 
do seu GRP, que são transferidos diretamente e em 
tempo real através de R-Timor, para as respectivas 
contas de fornecedores ou outros beneficiários abertos 
em bancos comerciais. 
 
Os sistemas de pagamento electrónico acima 
mencionados são parcial ou totalmente implantados 
neste momento. No entanto, entende-se que eles 
operam apenas no mercado interno e ainda não 
permitem pagamentos electrónicos de pagadores 
estrangeiros em transacções comerciais internacionais. 
 
Esses sistemas, quando suficientemente desenvolvidos 
e integrados, devem facilitar o pagamento electrónico 
de taxas e impostos aduaneiros por despachantes 
aduaneiros e outros. 
Para a conta bancária da Alfândega no Banco Nacional 
Ultramarino (BNU) - ou mesmo diretamente pelo 
sistema ASYCUDA World. 
 
Conforme sugerido pela Alfândega em nossa reunião 
com eles, os pagamentos por alfândega electrónica 
podem actualmente ser feitos ao BNU via cartão de 
crédito / débito ou POS. No entanto, esses 
desenvolvimentos de pagamentos por alfândega 
electrónica são contrários ao que foi expresso por 
outros em Dili - ou seja, que pagamentos electrónicos e 
alfandegários de impostos não poderiam ser feitos 
diretamente por corretores ou importadores na conta 
alfandegária do BNU - visitas pessoais ainda eram 
necessários. 
 
 
No caso de transferências electrónicas internacionais de 
fundos (EFT), os códigos SWIFT são utilizados pelos 
bancos de Timor-Leste. Para transacções de comércio 
electrónico on-line, há um limite de US $ 300 por 
transacção / por dia.   

O quinto bloco de perguntas visa examinar as questões do direito da concorrência 
envolvidas em uma janela única ou outro sistema do comércio sem papel. 
5. Questões de direito da concorrência, incluindo tratados e convenções, e requisitos do 
Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) / Organização Mundial do Comércio (OMC) 
aplicáveis ao sistema comercial de papel transfronteiriço 
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O direito da concorrência é aplicável a 
operadores de janela única ou outros 
prestadores de serviços comerciais 
sem papel? 

NÃO. Actualmente, não há Lei da Concorrência. Como 
Timor-Leste ainda não é membro da OMC (e também é 
um LDC), as regras e obrigações do GATT e do GATS 
não têm força legal. 
 
Futuros desenvolvimentos 
O governo estabeleceu recentemente um grupo de 
trabalho para discutir e preparar uma política nacional 
de concorrência baseada em padrões internacionais.  

Anexo VI Acordo-Quadro para a Facilitação do Comércio Transfronteiriço 
Sem Papel na Ásia e no Pacífico 
 

O Acordo-Quadro sobre Facilitação do Comércio Transfronteiriço Sem Papel na Ásia e no Pacífico 
(“Acordo-Quadro”) foi adotado como tratado da ONU em 19 de maio de 2016, depositado junto ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. 39  Mais de 25 países participaram do 
desenvolvimento e negociação do Acordo. 40  Ele foi projetado como uma plataforma inclusiva e 
capacitadora que beneficiará todas as economias participantes, independentemente de sua posição 
em termos de facilitação do comércio ou implementação de uma janela única / comércio sem papel. 

O comércio sem papel torna o comércio internacional mais eficiente e transparente, melhorando a 
conformidade regulamentar, principalmente se dados e documentos relacionados ao comércio em 
formato electrónico forem trocados entre fronteiras. O acordo-quadro, apoiando o progresso da região 
em direcção ao comércio transfronteiriço sem papel, poderia trazer benefícios a partes como: 

 Progresso acelerado em direcção a um ambiente comercial digital e sem papel. 
 Oportunidade de integrar considerações emergentes sobre comércio sem papel e as melhores 

práticas transfronteiriças no início do desenvolvimento de uma janela única nacional e outros 
sistemas de comércio sem papel. 

 Acesso mais fácil a informações, conhecimentos e recursos para alcançar a implementação 
digital completa das medidas incluídas no TFA da OMC - e nos acordos relevantes da ASEAN. 

 Redução dos custos gerais de investimento e maximização do retorno dos investimentos em 
sistemas comércio sem papel. 

 Maiores oportunidades de capacitação por meio de treinamentos, workshops e plataformas de 
compartilhamento de conhecimento. 

 Cumprimento dos compromissos que a parte possa ter assumido em seus acordos comerciais 
bilaterais e plurilaterais de colaboração na troca de dados electrónica e documentos. 

 Pronto acesso a potenciais países contrapartes interessados em negociar e alcançar o 
intercâmbio de dados entre fronteiras. 

 Participação direta no desenvolvimento de soluções pragmáticas para o intercâmbio de 
documentos comerciais transfronteiriço.  

Os benefícios potenciais da obtenção de comércio transfronteiriço sem papel na Ásia e no Pacífico 
foram quantificados em termos de redução de custos comerciais e ganhos comerciais. Um estudo de 
Shepherd et al. calculou que a implementação a nível regional do comércio transfronteiriço sem papel 
permitiria a Timor-Leste aumentar o comércio entre 50 e 100 milhões de dólares por ano. 41 Embora 
Timor-Leste não seja membro da OMC, a ESCAP estima se Timor-Leste implemente totalmente as 

 
39 O texto da FA-PT e outros documentos relevantes podem ser encontrados aqui: 
https://www.unescap.org/resources/framework-agreement-facilitation-cross-border-paperless-trade-asia-and-
pacific 
40 Para a lista de países que oficialmente nomearam pontos focais (ou seja, o que significa que eles estavam 
ativamente envolvidos), consulte: http://communities.unescap.org/cross-border-paperless-trade-
facilitation/national-focal-points-resolutions-683-and-706  
41 Com base em dados e estimativas comerciais de 2016 no ESCAP (2014). Estimando os benefícios do 
comércio transfronteiriço sem papel. disponível a partir de: 
https://www.unescap.org/sites/default/files/Benefits%20of%20Cross-Border%20Paperless%20Trade.pdf 
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medidas incluídas no TFA da OMC, juntamente com as medidas comerciais transfronteiriças sem 
papel, poderia alcançar reduções de custos comerciais de, no mínimo, US $ 5 milhões por ano.42 

 
42 Cálculo com base na economia mínima de custos comerciais dos Estados das Ilhas do Pacífico, conforme 
indicado no ESCAP (2017). Facilitação do comércio digital na Ásia e no Pacífico. Estudos sobre Comércio, 
Investimento e Inovação, nº 87. Disponível em https://www.unescap.org/publications/digital-trade-facilitation-
asia-and-pacific-studies-trade-investment-and-innovation-87. Veja também ADB (2017) “Facilitação do Comércio 
e Melhor Conectividade para uma Ásia e Pacífico Inclusivos”, disponível em 
https://www.adb.org/publications/trade-facilitation-connectivity-inclusive-asia-pacific  
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Comércio, investimento e inovação são potentes motores de crescimento e desenvolvimento 
sustentável. A expansão do comércio na Ásia-Pacífico nos últimos anos tem sido um fator-chave 
do dinamismo económico e da crescente prosperidade. Comércio e investimento, por exemplo, 
através da participação em redes globais de produção, criaram empregos, aumentaram a renda 
e ajudaram a espalhar conhecimento e tecnologia por toda a região. Mas nem todos os 
indivíduos e comunidades foram capazes de se beneficiar do crescimento resultante do 
engajamento nos mercados internacionais, e ainda existem muitas barreiras à inclusão. 

O objetivo da ESCAP é promover comércio, investimento e tecnologia e inovação para o 
desenvolvimento inclusivo e sustentável na região Ásia-Pacífico. Trabalhamos com os Estados-
Membros para garantir que os benefícios do comércio, investimento, tecnologia e inovação 
sejam estendidos a todos. 

Para mais informações sobre o trabalho TIID: 

http://unescap.org/tii 

 

 


