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Publique-se.

O Presidente da República,

______________________
Francisco Guterres Lú Olo

DECRETO-LEI  N.º  23 /2021

de  10  de  Novembro

PROGRAMA  MOVIMENTO  HAFOUN  ALDEIA

O Programa Movimento Hafoun Aldeia (PMOHA) resulta da
assinatura, em 2016, de um Memorando de Entendimento entre
a Saemaul Undong da República da Coreia e o Governo da
República Democrática de Timor-Leste, para implementação e
execução de um projeto experimental em quatro aldeias –
Chaivacha, Chauluturu, Bauro e Luarai - no Município de
Lautém, para o quadriénio de 2016 a 2020. Este programa
destina-se a promover e desenvolver atividades económicas
comunitárias, que têm em vista o retorno económico e como
objetivo final empenhar as comunidades ao nível da aldeia e
direcionar o esforço individual para o proveito comum. De
entre as atividades económicas suscetíveis de serem escolhidas
e desenvolvidas pela aldeia contam-se o turismo comunitário,
a agricultura e a horticultura produtiva, a gastronomia e culinária
comunitárias, a carpintaria, a promoção de atividades culturais
e a promoção desportiva. O exemplo das quatro aldeias que
serviram de projeto experimental é paradigmático do resultado
que se pretende alcançar. Os seus habitantes mudaram a
mentalidade, empenharam-se coletivamente nas atividades
selecionadas de forma diligente, respeitando o ambiente e ao
mesmo tempo melhorando as suas condições de vida, e
consequentemente obtiveram lucros económicos, que
beneficiaram a aldeia como um todo e cada um dos seus
habitantes individualmente.

O desenvolvimento de alguma ou algumas das atividades que
acima se elencam, de forma voluntária, englobando a maioria
dos cidadãos que habitam nas aldeias que servirão de
experiência, tem por objetivo a produção de bens ou serviços
com o intuito de colocar esses bens no mercado e obter um
lucro que se pretende seja dividido equitativamente por todos
os habitantes da aldeia participantes no programa.

O programa assume ainda maior importância quando se vive
uma crise mundial, causada pela pandemia de Covid-19, que
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atinge atualmente quase todos os países do mundo,
debilitando as economias e lançando no desemprego e pobreza
milhões de pessoas.

A adoção deste programa vai permitir minimizar internamente
os efeitos negativos desta situação pandémica, na medida em
que promove o empenho das comunidades em atividades
potencialmente geradoras de lucro e, por essa via, ajuda à
recuperação económica.

Este programa traduz, também, a vontade política de estabelecer
uma maior ligação do Governo às aldeias, complementando os
diferentes planos de desenvolvimento em curso e concre-
tizando, desta forma, os objetivos do Governo, no quadro de
uma estratégia de desenvolvimento sustentável, de promoção
do bem-estar social e económico e da qualidade de vida da
população e de promoção da coesão económica e social,
através da participação da comunidade no seu próprio
desenvolvimento, em conformidade com o Plano Estratégico
de Desenvolvimento 2011-2030 e com a Resolução do Governo
n.º 1/2012, de 25 de janeiro, que criou a Comissão de
Coordenação Interministerial para coordenar, monitorizar e
avaliar a implementação de um mecanismo nacional para
acelerar o desenvolvimento comunitário e um Grupo Técnico
de Trabalho Interministerial de apoio.

No âmbito do Programa Movimento Hafoun Aldeia, é à aldeia
que compete eleger o Comité de Aldeia, órgão máximo, ao nível
da aldeia, responsável pelos aspetos financeiros,
organizacionais e de execução da atividade escolhida para ser
desenvolvida localmente. Este comité será sujeito a uma
formação específica, que o vai preparar para lidar com as
exigências colocadas pelo Programa Movimento Hafoun Aldeia.
Pelo sucesso obtido pelo projeto experimental, pretende-se
agora tornar extensivo e abrangente o programa, estendendo-
o a todo o País.

A verba a receber por cada aldeia, no primeiro ano de
implementação do Programa Movimento Hafoun Aldeia, situa-
se entre os US$ 20.000 e os US$ 30.000, sendo este o seu limite
máximo. Os subsídios serão atribuídos diretamente às aldeias,
depois de sancionados pelo ministério responsável pela área
do desenvolvimento rural, para a execução das atividades
previamente selecionados pela comunidade local.

A comunidade elege os responsáveis pelo projeto, seleciona
as atividades que pretende executar, planeia-as, procede à sua
execução, colhendo os lucros do seu esforço, e vai também
fiscalizando o órgão que elegeu para conduzir o programa. O
Programa Movimento Hafoun Aldeia exige à comunidade
criatividade e diligência, dedicação, fiscalização e, naturalmente,
espírito coletivo.

O Governo, através do Ministério da Administração Estatal,
ficará responsável pela formação inicial de equipas de
profissionais de forma a permitir a sua adequada intervenção
na implementação do regime geral do programa.

É criado o Conselho de Coordenação Técnica Interministerial,
que terá competência para verificar a viabilidade dos projetos
e a sua complementaridade face a outros projetos, para evitar
a duplicação de programas e para fornecer apoio à sua

implementação, através dos serviços locais e municipais
relevantes, à atividade a desenvolver e à monitorização.

Assim, o Governo decreta, nos termos da alínea e) do n.º 1 do
artigo 115.º da Constituição da República, para valer como lei,
o seguinte:

CAPÍTULO  I
DISPOSIÇÕES  GERAIS

Artigo 1.º
Objeto

O presente diploma cria o Programa Movimento Hafoun Aldeia,
também adiante abreviadamente designado por “programa”.

Artigo 2.º
Definição

O Programa Movimento Hafoun Aldeia é um programa
governamental que visa melhorar as competências pessoais e
profissionais dos membros das aldeias para o desenvolvimento
de atividades económicas de interesse comum para a
comunidade e potencialmente rentáveis.

Artigo 3.º
Objetivos

O Programa Movimento Hafoun Aldeia visa a concretização
dos seguintes objetivos:

a) Melhorar as competências pessoais e profissionais dos
membros das aldeias com vista ao desenvolvimento de
uma atividade económica de interesse coletivo;

b) Fomentar o desenvolvimento de atividades económicas de
interesse comum para os membros da aldeia e poten-
cialmente rentáveis;

c) Fomentar o voluntariado para a execução de atividades
económicas de interesse coletivo da aldeia e com potencial
rentabilidade;

d) Aproximar a administração do Estado das comunidades
locais ao nível da aldeia.

Artigo 4.º
Princípios

A execução do Programa Movimento Hafoun Aldeia conforma-
se com os princípios gerais da atividade administrativa, bem
como com os seguintes princípios:

a)  Princípio da integração, da harmonização e da articulação
das atividades apoiadas pelo Programa Movimento Hafoun

Aldeia com as atividades, ações ou projetos financiados
através do Programa Nacional de Desenvolvimento dos
Sucos (PNDS) e do Planeamento de Desenvolvimento
Integrado Municipal (PDIM) ou outros programas
vocacionados para o desenvolvimento rural, conformando-
se ainda com os objetivos do Plano Estratégico de
Desenvolvimento 2011-2030 e do Programa do Governo
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ou estabelecidos nas políticas públicas aprovadas ou
definidas pelo Governo;

b) Participação, gestão e responsabilização dos membros da
aldeia pelo processo de seleção, de planeamento, de
implementação e de execução das atividades apoiadas pelo
programa;

c) Aprendizagem participativa através da aquisição ou
desenvolvimento de competências pessoais ou técnicas
através da participação na execução das atividades
apoiadas pelo programa;

d)  Transparência, através da disseminação e acesso à informa-
ção clara, rigorosa e objetiva relacionada com a execução
das atividades apoiadas pelo programa;

e) Redução da pobreza e incremento da recuperação eco-
nómica, através do aumento do rendimento dos agregados
familiares por via das atividades apoiadas pelo programa;

f) Igualdade de género, através da participação igualitária
entre homens e mulheres nos processos de discussão e
decisão relacionados com as atividades a financiar pelo
programa;

g) Inclusão social, pelo desenvolvimento de estratégias para
a execução de atividades apoiadas pelo programa que
contribuam para uma maior coesão social, nomeadamente
através do envolvimento dos grupos sociais mais
vulneráveis, como as pessoas portadoras de deficiência,
nas ações a realizar;

h) Respeito pelo meio-ambiente, através do cumprimento do
quadro normativo que para o efeito se encontrar em vigor,
e pelos princípios de proteção e preservação do meio-
ambiente;

i)  Formação participativa e integrada.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Artigo 5.º
Atividades apoiadas pelo programa

1.  As atividades elegíveis para beneficiarem de apoio no âmbito
do Programa Movimento Hafoun Aldeia são anualmente
aprovadas por diploma ministerial do membro do Governo
responsável pelo desenvolvimento rural.

2.  Na determinação das atividades elegíveis para beneficiarem
de apoio no âmbito do Programa Movimento Hafoun Aldeia,
o membro do Governo referido no número anterior deve
garantir que as mesmas, além de concorrerem para a
concretização dos objetivos do programa, contribuem
também para a concretização dos objetivos previstos no
Plano Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030, dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos objetivos
do Programa do Governo e dos Planos de Desenvolvimento
Municipal e de Desenvolvimento Comunitário.

Artigo 6.º
Concessão de apoio

1.  O Programa Movimento Hafoun Aldeia apoia as atividades
que sejam consideradas elegíveis nos termos do artigo
anterior e que se candidatem ao apoio, nos termos que
para o efeito forem definidos em diploma ministerial do
membro do Governo responsável pela área do desen-
volvimento rural.

2.  Compete à Assembleia de Aldeia aprovar a candidatura de
uma atividade ao benefício de apoio a conceder pelo
Programa Movimento Hafoun Aldeia.

3. A  Assembleia de Aldeia tem a composição e obedece às
regras de organização e funcionamento previstas na Lei
n.º 9/2016, de 8 de julho, para os órgãos dos Sucos que têm
a mesma denominação.

4. As candidaturas a que se referem os números anteriores
são formalizadas pelo Chefe do Comité da Aldeia nos termos
e para o efeito que forem aprovados por diploma ministerial
do membro do Governo responsável pelo desenvolvimento
rural.

5. O apoio técnico e administrativo à preparação de candi-
daturas ao apoio no âmbito do Programa Movimento
Hafoun Aldeia é prestado pelos serviços de administração
local do Estado ou pelos serviços da Autoridade da Região
Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno (RAEOA),
nos termos que para o efeito forem definidos no diploma
ministerial referido no número anterior.

Artigo 7.º
Tipo de apoio

1.  O Programa Movimento Hafoun Aldeia apoia a realização
das atividades consideradas elegíveis para esse efeito, nos
termos do artigo anterior, através da concessão de uma
subvenção pública a cada atividade.

2.  A subvenção pública a que se refere o número anterior tem
um valor mínimo de US$ 20.000 e um valor máximo de US$
30.000.

3.  Os critérios para a fixação do valor concreto da subvenção
a atribuir a cada atividade elegível para beneficiar de apoio
no âmbito do Programa Movimento Hafoun Aldeia são
aprovados por diploma ministerial do membro do Governo
responsável pela área do desenvolvimento rural, tendo em
consideração, nomeadamente, o tipo de atividade a executar
e o custo estimado para a mesma.

Artigo 8.º
Financiamento

1.  O Programa Movimento Hafoun Aldeia é financiado através
do Orçamento Geral do Estado.

2.  Sem prejuízo do disposto no número anterior, o Programa
Movimento Hafoun Aldeia pode ainda ser financiado
através de doações dos membros da aldeia, das
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organizações internacionais ou de pessoas coletivas
públicas estrangeiras.

Artigo 9.º
Decisão de concessão de subvenção

1. A decisão de concessão de subvenção às atividades a
serem desenvolvidas pelos Comités de Aldeia incumbe ao
membro do Governo responsável pelo desenvolvimento
rural, sob proposta do Diretor-Geral do Desenvolvimento
Rural.

2. As propostas de concessão de subvenção podem ser
instruídas pelo Diretor-Geral do Desenvolvimento Rural,
com o parecer do Conselho de Coordenação Técnica
Interministerial previsto no artigo 19.º.

Artigo 10.º
Contrato de concessão de subvenção

1. O apoio prestado no âmbito do Programa Movimento
Hafoun Aldeia concretiza-se através da celebração de
contrato de concessão de subvenção.

2. O contrato previsto no número anterior é celebrado entre o
Comité de Aldeia, previsto no artigo seguinte, e o Estado,
conformando-se com o disposto no Decreto do Governo
n.º 1/2009, de 18 de fevereiro, alterado pelo Decreto do
Governo n.º 1/2016, de 1 de fevereiro.

3. O contrato de concessão de subvenção é assinado pelo
chefe do Comité de Aldeia, em representação do Comité de
Aldeia, e pelo membro do Governo responsável pelo
desenvolvimento rural.

4. O membro do Governo responsável pelo desenvolvimento
rural pode delegar a competência para assinar o contrato
de concessão de subvenção pública, com faculdade de
subdelegação, no Diretor-Geral para o Desenvolvimento
Rural.

Artigo 11.º
Comité de Aldeia

1. O Comité de Aldeia é uma comissão não personalizada em
conformidade com o previsto no artigo 190.º do Código
Civil, que tem por finalidade a realização de uma atividade
apoiada no âmbito do Programa Movimento Hafoun Aldeia.

2.  A comissão é composta por um número ímpar de membros
para o efeito eleitos pela Assembleia de Aldeia.

3.  O Comité de Aldeia é liderado por um chefe do Comité de
Aldeia eleito de entre os membros deste, de acordo com as
regras que para o efeito forem aprovadas no diploma
ministerial previsto no número seguinte.

4.  A composição, a organização e a eleição dos membros do
Comité de Aldeia conformam-se com as normas que para o
efeito forem aprovadas por diploma ministerial do membro
do Governo responsável pelo desenvolvimento rural.

Artigo 12.º
Execução do apoio

1. A execução do apoio concedido ao abrigo do Programa
Movimento Hafoun Aldeia realiza-se nos termos do
contrato de concessão de subvenção.

2. O pagamento do apoio previsto no contrato de concessão
de subvenção realiza-se, preferencialmente, através de
transferência para conta bancária titulada pelo Comité de
Aldeia, em duas prestações, cada uma de valor corres-
pondente a 50% do montante total do apoio concedido.

3.  O Comité de Aldeia pode requerer o pagamento da segunda
prestação do apoio concedido mediante comprovação da
execução de 40% da primeira prestação.

4.  Excecionalmente, em casos devidamente fundamentados,
o membro do Governo responsável pelo desenvolvimento
rural pode autorizar que o pagamento do apoio se faça em
número de prestações ou em proporção diferentes dos
previstos nos números anteriores.

Artigo 13.º
Atividades

1.  As atividades a realizar no âmbito do Programa Movimento
Hafoun Aldeia são realizadas pelos membros da aldeia, os
quais por esse facto têm direito a receber um incentivo
financeiro, cujo valor é definido por diploma ministerial do
membro do Governo responsável pelo desenvolvimento
rural.

2. Os critérios para a seleção dos membros da aldeia que
participam na realização das atividades referidas no número
anterior são aprovados por diploma ministerial do membro
do Governo responsável pelo desenvolvimento rural.

3. A seleção dos membros da aldeia que participam na
realização das atividades do Programa Movimento Hafoun

Aldeia respeita os princípios da igualdade de oportuni-
dades, da igualdade de género e da inclusão das pessoas
mais vulneráveis.

Artigo 14.º
Operações de aprovisionamento

1.  A celebração de contrato que tenha por objeto a aquisição
de bens ou serviços ou a execução de obras cujo preço
seja pago com contrapartida na subvenção concedida pelo
Estado através do Programa Movimento Hafoun Aldeia
está sujeita ao regime jurídico do aprovisionamento e ao
regime jurídico dos contratos públicos, com as
especificidades previstas no presente diploma.

2.  Os procedimentos de aprovisionamento tramitam-se sob a
forma de ajuste direto quando se destinem à adjudicação
de contrato com valor igual ou inferior a US$ 1.000 ou sob
a forma de solicitação de cotações quando se destinem à
adjudicação de contrato com valor superior a US$ 1.000.

3.  Compete ao Chefe do Comité da Aldeia autorizar a abertura
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dos procedimentos de aprovisionamento a que se referem
os números anteriores, bem como a adjudicação e a
assinatura de contratos a celebrar na sequência dos
mesmos.

Artigo 15.º
Prestação de contas

1. O Chefe do Comité de Aldeia apresenta ao Presidente da
Autoridade da RAEOA, ao Presidente da Autoridade
Municipal ou ao Administrador Municipal relatórios
periódicos sobre a execução física e financeira das
atividades subvencionadas através do Programa
Movimento Hafoun Aldeia.

2. A periodicidade, a apresentação dos relatórios a que se
refere o número anterior e o modelo dos mesmos são
aprovados por diploma ministerial do membro do Governo
responsável pelo desenvolvimento rural.

Artigo 16.º
Supervisão e avaliação da execução

1. A supervisão das atividades realizadas pelos Comités de
Aldeia que sejam subvencionadas pelo Programa
Movimento Hafoun Aldeia incumbe:

a) Aos Administradores dos Postos Administrativos,
relativamente às atividades realizadas nas áreas dos
Sucos estabelecidos nas circunscrições administrativas
sobre as quais tenham competência territorial;

b) Aos Conselho de Suco, relativamente às atividades
realizadas pelos Comités de Aldeia cujos membros
integrem o Suco.

2. As atividades de supervisão consistem na realização de
inspeção ao local onde as atividades sejam executadas e à
apresentação ao Presidente da Autoridade da RAEOA, ao
Presidente da Autoridade Municipal ou ao Administrador
Municipal dos relatórios relativos a tais inspeções.

3.  Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o Diretor-
Geral do Desenvolvimento Rural pode determinar, sob
recomendação do Conselho de Coordenação Técnica
Interministerial, que os serviços da administração local do
Estado procedam à realização de inspeções aos locais onde
as atividades se realizam e lhe apresentem relatórios sobre
as mesmas.

4.  Na RAEOA incumbe ao Presidente da Autoridade ordenar
a realização de inspeções aos locais onde as atividades se
realizam e à apresentação do respetivo relatório ao membro
do Governo responsável pelo desenvolvimento rural.

Artigo 17.º
Cessação do contrato de concessão de subvenção

1.  O membro do Governo responsável pelo desenvolvimento
rural determina a cessação do contrato de concessão de

subvenção, sob proposta do Diretor-Geral do Desenvolvi-
mento Rural e sob parecer do Conselho de Coordenação
Técnica Interministerial, nas seguintes situações:

a) Prestação de informações dolosamente falsas pelos
Comités de Aldeia;

b) Recusa sistemática de apresentação dos relatórios
periódicos de execução física e financeira das atividades
subvencionadas;

c) Utilização do valor da subvenção para finalidades
diversas daquelas que constam do contrato de
concessão de subvenção celebrado;

d) Violação das normas legais de aprovisionamento e
contratação pública previstas no presente diploma.

2.  A cessação do contrato é notificada ao Chefe do Comité de
Aldeia, que, no prazo de 15 dias, pode apresentar recla-
mação da mesma ou impugná-la judicialmente.

3. O Comité de Aldeia restitui ao Estado os montantes da
subvenção concedida que não hajam sido executados até
à data da notificação e os que tenham sido executados
para fins diversos daqueles que constem do contrato de
concessão de subvenção.

4.  A restituição a que se refere o número anterior realiza-se no
prazo de 15 dias, contados da data de notificação da
cessação do contrato ou da notificação da reclamação ou
da decisão judicial transitada em julgado que eventualmente
hajam sido proferidas sobre a matéria.

5.  O membro do Governo responsável pelo desenvolvimento
rural remete ao Ministério Público, para efeitos de execução
de pagamento de quantia certa, os processos relativos aos
contratos de subvenção cuja cessação haja sido
determinada pelo membro do Governo e importe restituição
de quantias ao Estado.

Artigo 18.º
Inspeção e auditoria

1. Incumbe ao departamento governamental do desenvolvi-
mento rural realizar os procedimentos de inspeção e
auditoria à execução do Programa Movimento Hafoun

Aldeia que lhe sejam determinados pelo membro do
Governo respetivo, sem prejuízo das competências próprias
da Câmara de Contas e da Inspeção-Geral do Estado.

2.  O membro do Governo responsável pelo desenvolvimento
rural pode ordenar a realização de auditorias externas ao
Programa Movimento Hafoun Aldeia.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES  FINAIS  E  TRANSITÓRIAS

Artigo 19.º
Conselho de Coordenação Técnica Interministerial

1. É criado o Conselho de Coordenação Técnica Interminis-



Jornal da República

Quarta-Feira, 10 de  Novembro  de  2021Série I, N.° 45   Página   1263

terial, que é o órgão responsável pela análise e avaliação
dos projetos a executar e executados no âmbito do
Programa Movimento Hafoun Aldeia, incumbindo-lhe:

a) Estudar as propostas de projetos apresentadas pelas
aldeias para financiamento pelo Programa Movimento
Hafoun Aldeia e emitir pareceres sobre a sua viabilidade
e complementaridade face a outros programas
governamentais;

b) Coordenar os projetos a executar pelas aldeias, para
evitar a duplicação de atividades;

c) Prestar apoio técnico, através dos serviços municipais
e locais competentes em razão da atividade a imple-
mentar na aldeia;

d) Supervisionar, através dos serviços municipais e locais
competentes em razão da atividade a implementar, a
boa execução do programa;

e) Formular e apresentar ao membro do Governo
responsável pelo desenvolvimento rural um parecer
fundamentado acerca do cumprimento dos contratos
de concessão de subvenção celebrados no âmbito do
Programa Movimento Hafoun Aldeia.

2. O Conselho de Coordenação Técnica Interministerial é
composto pelos diretores-gerais nomeados pelo Ministro
da Administração Estatal, pelo Ministro das Finanças, pelo
Ministro da Agricultura e Pescas, pelo Ministro do Turismo,
Comércio e Indústria, pelo Ministro da Solidariedade Social
e Inclusão, pela Secretária de Estado para a Igualdade e
Inclusão, pelo Secretário de Estado das Cooperativas, pelo
Secretário de Estado do Ambiente, pelo Secretário de
Estado da Arte e Cultura e pelo Secretário de Estado da
Juventude e Desporto.

3. Podem ser convidadas a participar outras entidades, se a
atividade selecionada pela aldeia não estiver incluída nas
atribuições das entidades indicadas no número anterior
ou por outras razões de caráter técnico.

Artigo 20.º
Projetos de ensaio

1. O regime geral do Programa Movimento Hafoun Aldeia é
implementado gradualmente através da criação de projetos
de ensaio numa aldeia em cada município e numa aldeia na
RAEOA, para testar a sua viabilidade e ajustar a sua
execução.

2. A entrada em vigor do presente diploma não prejudica a
execução dos projetos de ensaio em curso ou a iniciar.

Artigo 21.º
Contrato interadministrativo com a RAEOA

A implementação do Programa Movimento Hafoun Aldeia na
RAEOA fica dependente da celebração de contrato inter-
administrativo de delegação de competências entre o ministério
responsável pelo desenvolvimento rural e a Autoridade da
RAEOA.

Artigo 22.º
Logótipo

1. O Programa Movimento Hafoun Aldeia dispõe de um
logótipo a utilizar pelas entidades que nele participam.

2. O logótipo e a descrição, bem como as condições para a
sua utilização, são regulados por diploma ministerial do
membro do Governo responsável pela área do
desenvolvimento rural.

Artigo 23.º
Legislação subsidiária

Em tudo o que se não encontre expressamente previsto no
presente diploma aplicam-se as normas jurídicas de gestão
financeira do Estado e das subvenções públicas.

Artigo 24.º
Entrada em vigor

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.

Aprovado em Conselho de Ministros em 1 de setembro de
2021.

O Primeiro-Ministro,

_______________
Taur Matan Ruak

A Vice-Primeira Ministra e Ministra da Solidariedade Social e
Inclusão,

_____________
Armanda Berta

O Ministro das Finanças,

________________
Rui Augusto Gomes

O Ministro da Administração Estatal,

_______________________
Miguel Pereira de Carvalho
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O Ministro do Turismo, Comércio e Indústria,

_________________________
José Lucas do Carmo da Silva

O Ministro da Agricultura e Pescas,

_____________
Pedro dos Reis

Promulgado em 8. 11. 2021.

Publique-se.

O Presidente da República,

______________________
Francisco Guterres Lú Olo


