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“Fortificar o desenpenho dos funsionares de Alfandega e Receitas para minimizar os
riscos da Corrupção”
===============================================================
Comissão Anti-Corupção; 17 fulan Maio 2011, iha Delta Nova
IV Governo Constitusional tau komitmento boot atu combate Corupção liu hosi
programa governo nebe sai nudar perioridades principal atu bele dezenvolve pais ida ne’e
liu hosi governacaun nebe diak
Diração de Prevenção hosi Comissão Anti-Corupção (CAC) tau importancia iha sira nian
programa nebe dedika sira nian an atu dezenvolve asaun no prevensção hasoru corupção
iha ambiente servisu publica liu-liu iha area administrasaun, orsamento estado nian no
analiza diplomas juridicos relasiona ho execusaun orsamento estado.
Iha tinan fiscal 2011, Diração de Prevenção iha ona programa nebe traza liu hosi quatro
trimesters nebe coresponde tuir planu asaun nebe comisaun indika tiha ona tuir politika
estado Timor-Leste atu minimixa cultura negative combate Corupção iha rai laran.
Iha tinan ida ne’e nian laran Comissão Anti-Corupção tau mos consedarasaun boot ba
iha Ministerio Finanças atu realiza workshop, halo inspecções no monitorizasaun. Atu
bele atinji considerasaun ida ne’e, Comissão hasoru ona ho Sua Exa. Ministra Finanças
Emilia Pirres ho Vice Ministro Finanças Rui Hanzan hamutuk ho Director Alfandega atu
relaiza workshop ida ne’e.
Tuir ita hatene katak, Diração Alfândega sai nudar servisu central iha Ministerio
Finanças, sira halao servisu barak no importantes hanesan halo controla dalan atu hasai
no hatama sasan iha Mercadoria iha teritorio nacional, nomos sai nudar agencia
importante iha linha fronteria pais nian.Tamba ne’e sira tengke ativamente proteze pais
ida ne’e hosi produto sira nebe providos no bele sai risko boot ba saude publico no meio
ambiente Timor-Leste.
Atu bele fo kontribusaun ba susesu servisu no misaun Diração Alfândega, Comissão
Anti-Corupção hola inisitiva atu halao workshop ho thema “ Fortificar o Desenpenho dos
Funsionares de Alfândega e receitas para Minimizar os riscos da Comissão AntiCorupção” nebe workshop ne’e sei halo iha loron 17 fulan Maio 2011, iha Delta Nova,
Dili, ho nian intensaun hanesan tuir mai ne’e , premeiro ba Comissão katak iha garantia
ba existensia politica nebe traca ona hosi CAC, atu transfere informasaun nebe claru
kona ba Lei CAC no diplomas inportantes sira seluk, Comissão mos bele hetan
informasaun actuais hosi participantes sira, atu decide hamutuk strategia foun ba
atividade nebe sei tau iha programa ba loron oin mai no atu habelar mos informasaun
actuais seluk hosi dirasaun sira seluk ba participantes sira.

Intensaun Segundo ba funcionario Diração Alfândega atu bele hetan informasaun lolos
kona lei CAC no diplomas importantes sira seluk, hasae sira nian konsiensia no
responsabilidade atu lori politika luta hasoru korupsaun, no liu tan ne’e sira bele hatene
kona ba metodos atu halo prevensaun hasoru corupção
Iha workshop ne’e sei hetan abertura hosi Ministra Financias, Sra. Emilia Pirree ho
Comissário CAC Sr. Aderito de Jesus Soraes, sai mos orador iha conferencia ne’e mak
representante igreja no perito internasional nebe sei koalia kona ba risko Comissão iha
alfândega no oinsa atu halo prevensaun.
Participantes iha workshop ne’e sei mai hosi funsionario dirasaun Alfândega e Receitas
hosi Ministerio Das Financias no intidade seluk nebe interes ba asuntu Corupção iha
Timor_Leste.
Rohan mak ne’e.
Atu bele hetan informasaun liu tan bele contacto ho :
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