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Prefácio

Este estudo sobre a migração irregular, a introdução clandestina de migrantes 
e o tráfico de pessoas em Timor-Leste foi realizado pela ACEP – Associação 
Para a Cooperação Entre os Povos, em coordenação com o Observatório ACP 
das migrações e o World University Service (WUS) da Áustria. Resulta de um 
trabalho prévio de consultoria e investigação exploratória desenvolvido com 
o Governo de Timor-Leste e que chamou a atenção para a necessidade de 
alargar o conhecimento sobre estas questões com vista a conceber políticas 
que promovam o elo entre migração e desenvolvimento.

Desde a sua independência, Timor-Leste tornou-se num país de destino tanto 
para migrantes regulares como irregulares que emigram para trabalhar em 
sectores como a construção, o comércio e os serviços. Simultaneamente, o 
país registou fluxos migratórios que incluem o tráfico de mulheres e homens 
para fins de exploração laboral. Até à data, os dados quantitativos disponíveis 
sobre esta matéria são limitados. Apesar de ter sido criada uma estrutura 
institucional para responder aos desafios da gestão das migrações no país, há 
ainda deficiências que têm de ser colmatadas num futuro próximo. 

Nesta perspectiva, este estudo identifica propostas políticas que visam promover 
a gestão dos movimentos migratórios em conformidade com o respeito pelos 
direitos humanos, assim como o seu contributo para o desenvolvimento do 
país. Mais concretamente, salienta a necessidade de estabelecer prioridades 
em termos da procura de mão-de-obra qualificada e não qualificada e de 
criar canais que permitam aos migrantes estabelecerem-se de forma regular 
em Timor-Leste. Por fim, conclui que a estrutura jurídica deve ser reforçada 
com vista a proteger as vítimas de tráfego humano e prevenir e combater este 
flagelo. 

Na qualidade de presidente do Comité Consultivo Nacional, gostaria de 
manifestar o meu reconhecimento ao Observatório ACP das migrações pela 
relevância atribuída a esta questão prioritária, com a convicção de que este 
trabalho irá certamente contribuir para o quadro político e programático de 
Timor-Leste em matéria de migração e desenvolvimento. 

Luis da C. Pereira
Presidente do Comité Consultivo Nacional (CCN)
Chefe da Secção Documentos e Vistos
Serviço da Migração de Timor-Leste
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Resumo 

O objectivo geral deste estudo consiste em contribuir para o conhecimento do 
fenómeno migratório em Timor-Leste, principalmente no que diz respeito às 
migrações irregulares, ao tráfico ilícito de migrantes e ao tráfico de pessoas. 

Devido a um conjunto de factores – que incluem a sua história recente, o 
seu processo de desenvolvimento, o facto de ser a única economia da região 
baseada no dólar e a sua posição geográfica – Timor-Leste tem-se assumido 
como destino de fluxos migratórios, incluindo de trabalhadores estrangeiros em 
situação irregular, com origem em várias partes do mundo mas principalmente 
na região do Sudeste Asiático. No que diz respeito aos fenómenos do tráfico 
ilícito de migrantes e do tráfico de pessoas, têm sido identificados casos de 
mulheres no sector da prostituição, bem como de homens a trabalhar em 
barcos de pesca em situação de trabalho forçado. 

Timor-Leste possui legislação específica relativa à imigração e criou um 
Serviço de Migração autónomo com o objectivo de melhorar a gestão das 
migrações. Têm também vindo a ser promovidos projectos na área do tráfico 
de seres humanos em parceria com organizações nacionais e internacionais. 
A intervenção da sociedade civil no tema das migrações é ainda reduzida, 
salientando-se porém a intervenção dos sindicatos junto de trabalhadores em 
situação de migração irregular e a actuação de ONG locais que dão apoio a 
vítimas de tráfico humano. 

A migração irregular constitui uma preocupação expressa por instituições 
estatais e não governamentais, designadamente em virtude do elevado 
desemprego que se regista no país, especialmente entre os jovens. 

Todavia, o processo de desenvolvimento, as lacunas ao nível da formação 
e educação, e o investimento em sectores como a construção civil, as 
infraestruturas e o petróleo indicam que a procura de trabalhadores –  
sobretudo de trabalhadores especializados nesses sectores - deverá manter-se 
elevada. 

Por outro lado, tendo em conta o contexto regional, é importante manter a 
vigilância em relação à actuação das  redes de tráfico de pessoas e de tráfico 
ilícito de migrantes. 

É assim fundamental promover uma reflexão mais aprofundada sobre a relação 
entre a política de migração e a política de desenvolvimento, que permita 
orientar estrategicamente as migrações para fortalecer o desenvolvimento do 
país. 
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Sumário executivo

O presente trabalho tem como 
objectivo contribuir para o 
conhecimento sobre as migrações 
irregulares, o tráfico ilícito de 
migrantes e o tráfico de pessoas 
em Timor-Leste, procurando 
também reflectir sobre as políticas 
que poderão contribuir para 
o fortalecimento do papel das 
migrações no desenvolvimento do 
país. 

Depois da independência, Timor 
Leste tem recebido imigrantes, 
regulares e irregulares, para trabalhar 
principalmente na construção, 
comércio e serviços. A falta de 
recursos humanos qualificados, as 
taxas de crescimento económico 
favoráveis, as obras em curso e o 
facto de ser a única economia da 
região que utiliza o dólar como 
moeda constituem factores atractivos 
para os migrantes. 

Neste processo, foram criadas 
instituições e legislação específicas 
para responder aos desafios de 
gestão das migrações, sendo disso 
exemplo a Lei de Migração e Asilo 
de 2003 e a criação em 2008 de um 
Serviço de Migração autónomo. 
A gestão das migrações envolve 
também a Secretaria de Estado da 
Formação Profissional e Emprego 
e o Departamento de Assuntos 
Consulares, responsáveis pela 
elaboração de pareceres e emissão 
de vistos, respectivamente. 

A Lei de Migração e Asilo de 2003 foi 
alvo de críticas por parte de diversas 
organizações da sociedade civil, na 
medida em que alguns dos seus 
artigos foram considerados contrários 
à Constituição, nomeadamente no 
que diz respeito aos direitos civis dos 
migrantes à liberdade de expressão 
e manifestação. Alguns dos artigos 
dessa lei ainda necessitam de ser 
clarificados ou melhorados, por 
exemplo no que concerne à distinção 
entre turismo e negócios (na medida 
em que é possível entrar no país com 
visto de turismo e negócios sem se ter 
a certeza de que tipo de actividades 
se está autorizado a realizar, 
podendo-se acabar por estar em 
situação irregular sem se dar conta). 
A lei pode também ser melhorada 
em aspectos como a reunificação 
familiar, a residência permanente 
ou a autorização e renovação de 
vistos de trabalho, devendo ainda ser 
articulada com outros instrumentos 
legais, como a legislação relativa ao 
investimento no país. Consideramos 
assim importante que se proceda a 
uma actualização da lei, bem como a 
uma reflexão adicional sobre o papel 
das três instituições atrás referidas na 
emissão de vistos e pareceres. 

A abordagem institucional às 
migrações, regulares e irregulares, 
ainda carece de um maior 
envolvimento da sociedade civil, 
apesar de terem já sido dados alguns 
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passos através de mecanismos de 
consulta como o Comité Consultivo 
Nacional sobre Migrações e 
Desenvolvimento. 

Os imigrantes em Timor-Leste 
são maioritariamente homens 
adultos, provenientes de outros 
países asiáticos, que trabalham na 
construção, serviços e comércio em 
Díli. A escolha do país de destino 
foi em geral influenciada por razões 
económicas, geográficas e familiares.

A principal questão que se 
coloca relativamente à migração 
laboral, regular e irregular, é a 
preocupação com a competição 
entre os trabalhadores migrantes e 
timorenses, num contexto em que 
a maioria da população trabalha 
na agricultura em situação de 
vulnerabilidade laboral. Nas áreas 
urbanas como Díli, uma das principais 
preocupações é a concorrência com os 
jovens que tentam entrar no mercado 
de trabalho. Contudo, não é possível 
estabelecer uma ligação entre a 
imigração e a falta de emprego para 
os trabalhadores locais, dado que 
estes dois grupos têm perfis etários 
e níveis de experiência diferentes, 
sendo também distintos os sectores 
de actividade nos quais tendem a 
empregar-se. 

Tendo em conta a falta de 
trabalhadores especializados e 
o processo de desenvolvimento 
em curso, é expectável que o país 
continue a receber trabalhadores 
migrantes. Assim, é muito importante 

que seja elaborada uma estratégia 
para as migrações que promova e 
potencie o papel destas no processo 
de desenvolvimento de Timor-Leste. 
Uma tal abordagem estratégica 
implicará o estabelecimento de 
prioridades ao nível da procura de 
trabalhadores estrangeiros, incluindo 
os mais qualificados, e a criação de 
canais e mecanismos adequados 
para assegurar a sua permanência 
no país, a par de decisões acerca 
das competências prioritárias a 
promover ao nível da população 
activa timorense. 

Timor-Leste tem-se também 
constituído como país de destino para 
mulheres vítimas de tráfico e homens 
em situação de trabalho forçado. 
O número de casos é baixo, mas, 
tendo em conta a posição geográfica 
do país e a sua situação económica, 
é expectável que este fenómeno 
continue. Algumas instituições locais 
têm vindo a trabalhar sobre este 
tema, mas é fundamental fortalecer 
o quadro legal, que está actualmente 
a ser revisto, de forma a proteger as 
vítimas e a prevenir e responder ao 
tráfico de pessoas. 
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Executive summary

This report aims to contribute to 
improving knowledge on irregular 
migration, migrant smuggling and 
trafficking in persons in Timor-Leste. 
The report also aims to contribute to 
the debate on policy proposals that 
promote the role of migrants in the 
country’s development.

After independence Timor-Leste 
has been receiving migrants, regular 
and irregular, to work mostly in 
construction, commerce and services 
sectors. The construction works, the 
lack of skilled human resources and 
a dollar based economy with positive 
growth rates seem to be attractive to 
migrants. 

In this process, institutions and 
legislation have been developed to 
respond to migration management 
challenges including a Migration 
and Asylum law in 2003 and later, 
in 2008, an autonomous Migration 
Service. The Secretariat of State and 
Vocational Training and Consular 
Affairs Department is also involved 
in migration management, providing 
reports regarding visa applications 
and visa authorization. 

The Migration and Asylum Law in 2003 
received criticism from civil society 
organizations, as some of its articles 
were regarded as not respecting the 
Constitution in terms of migrants 
civil rights such as freedom of speech 

and demonstration. Some aspects 
of the law still need to be clarified 
or improved, such as the distinction 
between tourism and business 
activities and the definition of what 
constitutes business. This means that 
people entering the country with a 
tourism and business visa cannot be 
sure of what kind of business activities 
they can perform and therefore can 
be irregular without being aware. 
The law can also be improved for 
issues such as family reunification, 
permanent residence, work visa 
authorization and renewal and 
must be articulated with other legal 
instruments such as the investors’ 
legislation. An update of the law, as 
well as an analysis of the role of the 
three institutions involved in visa 
authorization, is therefore important. 

The institutional framework on 
migration, regular and irregular, still 
lacks involvement from civil society 
organizations, although some steps 
have been made to improve the 
consultation mechanisms with the 
National Consultative Committee on 
Migration and Development. 

Regarding immigrants’ profiles, the 
country receives mainly male adults 
from Asian countries that work in 
commerce, construction and services 
in Dili. Economic, geographical and 
family reasons play a role in the 
decision to choose Timor-Leste. 
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The main issue regarding migration, 
regular and irregular, is the concern 
of competition between migrant and 
Timorese workers in a context where 
the great majority of the population 
works in agriculture in a vulnerable 
situation. In urban areas like Dili, one 
of the main concerns has to do with 
competition with young workers that 
try to enter labor market. However 
it is not possible to establish a 
connection between immigration and 
lack of employment for local workers 
as they have different age profiles 
and experience and work in different 
sectors. 

However, as it lacks specialized 
workers and is in the process of 
development, the country is expected 
to continue to receive migrant 
workers. Therefore it is essential 
to develop a strategic approach to 
migration, regular and irregular, 
and to its role on development. 
This strategic approach means the 
country needs to establish priorities 
in terms of demand for foreign 
workers, including skilled, and decide 
how to create channels for migrants 
to stay regularly in the country. It 
also needs to decide which skills are 
priority in order to continue to invest 
in Timorese labor force capacity 
building. 

The country is also receiving trafficked 
women and men in situations of 
forced labor on boats. The number of 
cases is low, but taking into account 

the country’s geographical position 
and its economic situation,  trafficking 
situations are expected to continue. 
There are already institutions and 
civil society organizations working 
on trafficking issues, but is essential 
to strengthen the legal framework, 
which is being reviewed, in order to 
protect victims and prevent and fight 
trafficking. 



A migração irregular de trabalhadores em Timor-Leste

xix

Résumé analytique

Le présent travail a pour mission de 
contribuer à la connaissance des 
migrations irrégulières, du trafic 
illicite de migrants et de la traitedes 
personnes à Timor-Leste. L’objectif 
est de réfléchir aux politiques qui 
pourraient favoriser le renforcement 
du rôle des migrations dans le 
développement du pays.

Après l’indépendance, le Timor-Leste 
a accueilli des immigrants réguliers 
et irréguliers pour travailler 
principalement dans la construction, 
le commerce et les services. Le 
manque de ressources humaines 
qualifiées, les travaux en cours, le fait 
que le pays soit la seule économie de 
la région à utiliser le dollar comme 
monnaie et les taux de croissance 
favorables représentent un attrait 
pour les migrants.

Au cours de ce processus, afin de 
répondre aux défis de la gestion des 
migrations, des institutions et des 
législations ont été mises en place, 
telles que la loi sur la migration et 
l’asile de 2003 et ensuite, en 2008, 
la création d’un service de migration 
autonome. La gestion des migrations 
implique également le Secrétariat 
d’État à la formation professionnelle 
et l’emploi, ainsi que le Département 
des Affaires consulaires dans 
l’émission d’avis pour l’octroi de visas 
et leur autorisation.

La loi sur la migration et l’asile de 
2003 a fait l’objet de critiques de la 
part d’organisations de la société 
civile, dans la mesure où certains 
de ses articles ont été considérés 
comme allant à l’encontre de la 
Constitution en termes de droits civils 
des migrants à la liberté d’expression 
et de manifestation. Certains aspects 
de la loi doivent encore être clarifiés 
ou améliorés, tels que la distinction 
entre tourisme et affaires, ainsi que 
la signification de la notion d’affaires 
dans la mesure où il est possible 
d’entrer dans le pays muni d’un visa de 
tourisme et d’affaires sans savoir avec 
certitude quelles activités peuvent 
être exercées et de se retrouver en 
situation irrégulière sans le savoir. La 
loi peut également être améliorée sur 
des thèmes tels que le regroupement 
familial, la résidence permanente, 
l’autorisation et le renouvellement de 
visas de travail et doit être assortie 
d’autres instruments légaux comme 
la législation sur les investissements 
dans le pays. L’actualisation de la 
loi s’avère aussi importante qu’une 
réflexion sur le rôle des trois 
institutions dans l’émission d’avis et 
l’attribution de visas.

L’approche institutionnelle de la 
question des migrations régulières 
et irrégulières manque encore 
d’implication de la part de la société 
civile, en dépit du fait que certains 
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pas ont été franchis grâce aux 
mécanismes de consultation tels que 
le Comité consultatif national sur les 
migrations et le développement.

Les immigrants à Timor-Leste sont 
essentiellement des hommes adultes 
originaires de pays asiatiques et qui 
travaillent dans la construction, les 
services et le commerce à Dili. Leur 
décision de résider dans le pays est 
motivée par des raisons économiques, 
géographiques et familiales.

La question cruciale que pose la 
migration de travailleurs, régulière 
et irrégulière, relève de l’inquiétude 
que suscite la concurrence entre 
travailleurs timorais et immigrés dans 
un contexte où la population travaille 
majoritairement dans l’agriculture 
et en situation de vulnérabilité 
professionnelle. Dans les zones 
urbaines comme Dili, l’un des soucis 
majeurs se rapporte à la concurrence 
avec les jeunes qui essayent d’entrer 
sur le marché de l’emploi. Toutefois, 
il s’avère impossible d’établir un lien 
entre immigration et absence de 
travail pour les locaux, étant donné 
qu’ils ont des profils différents en ce 
qui concerne l’âge et l’expérience et 
qu’ils travaillent dans des secteurs 
autres que ceux de la majorité de la 
population.

Étant donné le manque de 
travailleurs spécialisés et le 
processus de développement en 
cours, le pays devrait continuer à 
accueillir des travailleurs migrants. 

Aussi, l’élaboration d’une stratégie 
concernant les migrations régulières 
et irrégulières revêt une importance 
de taille afin de promouvoir leur 
rôle dans le développement du 
pays. Une telle approche stratégique 
entraîne l’établissement de priorités 
pour le recrutement de travailleurs 
étrangers, y compris les qualifiés, 
ainsi que la prise de décisions 
concernant la façon de créer des 
canaux adéquats favorisant leur 
permanence dans le pays. Il restera 
encore à statuer sur les compétences 
prioritaires à développer chez les 
travailleurs timorais et à investir dans 
leur renforcement.

Le pays a également accueilli des 
femmes victimes de traite et des 
hommes en situation de travail forcé. 
Le nombre de cas est peu élevé, mais 
étant donné la position géographique 
du pays et sa situation économique, 
le trafic pourrait se poursuivre. Des 
institutions locales se penchent déjà 
sur cette question, mais il s’avère 
fondamental de renforcer le cadre 
juridique, déjà en cours de révision, 
de manière à protéger les victimes, 
prévenir le trafic et y répondre.
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I. Introdução

O presente Relatório apresenta 
a pesquisa solicitada à ACEP – 
Associação para a Cooperação Entre 
os Povos no âmbito das actividades 
de apoio à investigação sobre as 
migrações Sul-Sul, promovidas pelo 
Observatório ACP das Migrações 
com o apoio do Secretariado 
ACP e o financiamento da União 
Europeia e implementado pela 
OIM – Organização Internacional 
para as Migrações. Assim, o estudo 
surge na sequência de pesquisas 
exploratórias e de consultas com o 
governo timorense que indicaram 
a necessidade de melhorar o 
conhecimento sobre os fluxos 
migratórios no país de modo a 
permitir a conceção de políticas 
adequadas que promovam o papel da 
migração no desenvolvimento

Efectivamente, Timor-Leste tem 
recebido migrantes, incluindo 
migrantes que entram e permanecem 
no país em situação irregular, embora 
a informação sobre esta realidade 
seja limitada principalmente em 
termos quantitativos. Alguns destes 
migrantes em situação irregular 
estarão integrados em actividades 
laborais não sendo claro em que 
condições. Alguns observadores têm 
salientado a presença de mulheres 
em situação de vulnerabilidade, em 
actividades ligadas à prostituição, que 
poderão estar integradas em redes de 
tráfico de pessoas (Alola Foundation, 

2004; Martins Almeida, 2010). 

Neste contexto, o trabalho de 
investigação promovido no âmbito 
do presente estudo tem como 
objectivos gerais: 1) Caracterizar o 
fenómeno das migrações irregulares 
em Timor-Leste e 2) Identificar 
propostas de políticas que permitam 
uma gestão dos fluxos migratórios 
coincidente com o respeito pelos 
direitos humanos e com os objectivos 
de desenvolvimento humano do país.

A pesquisa está estruturada em torno 
de quatro questões específicas: 
1) Qual é o perfil dos migrantes 
irregulares em Timor-Leste? 
2) Quais são os principais impactos 
das migrações irregulares nas 
comunidades? 3) Que tendências 
podem ser identificadas para as 
migrações irregulares no país? e 
4) Que políticas e práticas para a 
gestão das migrações irregulares?

O processo de pesquisa, iniciado 
em Junho de 2012 e terminado 
em Dezembro de 2012, passou 
pela recolha e sistematização de 
bibliografia relevante, a síntese dos 
dados disponíveis sobre migrações 
em Timor-Leste, recolhidos por 
outros designadamente pelo SEFOPE 
- Secretariado de Estado da Formação 
Profissional e Emprego e a OIM. Foi 
realizado trabalho de campo, entre 
Outubro e meados de Dezembro 
de 2012 com 18 entrevistas semi-
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estruturadas aos intervenientes 
no sector das migrações no país e 
a aplicação de um questionário a 
32 migrantes. Em Janeiro de 2013 
procedeu-se à redacção do presente 
trabalho.

Este relatório está estruturado 
da seguinte maneira: Após o 
sumário executivo, 1. Introdução, 
2.  Metodologia utilizada no processo 
da pesquisa e 3. A revisão da 
literatura. No ponto 4. Apresentamos 
um quadro geral da situação em 
Timor-Leste em termos de migrações, 
incluindo a migração irregular e o 
tráfico humano, suas tendências e 
impactos. Finalmente, apresentamos 
as conclusões e as recomendações. 
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2. Metodologia

Neste ponto do trabalho 
apresentamos a metodologia utilizada 
para o estudo da imigração irregular, 
tráfico de pessoas e tráfico irregular 
de migrantes em Timor-Leste, bem 
como o processo de recolha de 
dados, a construção da amostra, e 
as limitações e as potencialidades do 
estudo.

Foram definidos como objectivos 
gerais da pesquisa a caracterização do 
fenómeno das migrações irregulares 
em Timor-Leste e a identificação de 
propostas de política que permitam 
uma gestão dos fluxos migratórios 
consistente com o respeito pelos 
direitos humanos e com os objectivos 
de desenvolvimento humano do país. 

Pretendeu-se, mais especificamente, 
responder às seguintes questões: 

1. Qual é o perfil dos migrantes 
irregulares em Timor-Leste?

2. Quais são os principais impactos 
das migrações irregulares nas 
comunidades?

3. Que tendências podem ser 
identificadas ao nível das 
migrações irregulares no país? e

4. Que políticas e práticas têm sido 
implementadas para a gestão das 
migrações irregulares?

O processo de pesquisa iniciou-se 
com a revisão da literatura, tendo-se 

procedido posteriormente à 
elaboração dos instrumentos de 
recolha de dados e à definição da 
amostra. Foi então realizada a recolha 
da informação propriamente dita e 
a respectiva sistematização. Após 
este processo, procedeu-se então à 
redacção do relatório. 

De modo a elaborar uma 
caracterização geral das migrações 
em Timor-Leste, a equipa recolheu 
informação quantitativa disponível 
no SEFOPE e na OIM sobre migração 
laboral, regular e irregular, e tráfico 
de pessoas. Mais tarde, foi recolhida 
informação através de entrevistas 
semi-estruturadas a informantes 
privilegiados em representação de 
instituições públicas, organizações 
internacionais e organizações da 
sociedade civil (a lista é apresentada 
no ponto sobre a seleção dos 
participantes no estudo). Finalmente, 
foi aplicado um questionário a uma 
amostra de migrantes. 

A estratégia metodológica incluiu 
assim a recolha de dados estatísticos 
disponíveis sobre o tema a partir 
de diversas fontes; a realização 
de entrevistas semi-estruturadas 
junto de intervenientes, directos e 
indirectos, no sector das migrações; 
e a aplicação de um questionário aos 
migrantes em Timor-Leste.
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2.1 Instrumentos de recolha de 
dados

No que respeita aos instrumentos de 
recolha de informação, estes foram 
elaborados considerando os desafios 
inerentes à presente pesquisa. 

Tendo em conta a escassez da 
informação sobre a realidade das 
migrações em Timor-Leste, o carácter 
delicado do tema e a experiência 
de outros, procurámos, com o 
questionário, ter um instrumento de 
recolha de informação quantitativa e 
qualitativa, com questões fechadas e 
abertas. 

Procurámos respeitar princípios 
éticos como a não-identificação dos 
respondentes e a não-inclusão de 
informação que pudesse prejudicá-los 
ou causar-lhes qualquer tipo de dano. 

As entrevistas com os informantes 
privilegiados foram realizadas de 
acordo com um guião de entrevista 
com questões abertas, de modo a 
recolher experiências e percepções 
sobre as migrações irregulares, o 
tráfico ilícito de migrantes e o tráfico 
de pessoas. Procurou-se identificar os 
possíveis impactos nas comunidades 
e nas instituições, as respostas 
implementadas e sugestões de 
políticas a implementar, bem como os 
principais desafios e tendências.

2.2 Selecção de participantes no 
estudo

A selecção de participantes para esta 
pesquisa foi efectuada com recurso a 
uma amostra em bola de neve. Tendo 
em conta a indisponibilidade de 
dados que permitissem representar 
com rigor a realidade a estudar (a 
imigração irregular), a estratégia 
seguida foi a de trabalhar com base 
numa amostra em bola de neve, 
apesar desta não ser representativa. 
Esta estratégia é coincidente com 
a de outros estudos sobre o tema 
realizados noutros países1.

A equipa procurou construir uma 
amostra diversificada de migrantes 
em termos de sexo, grupo etário, 
nacionalidade, profissão e nível de 
escolaridade, de modo a recolher 
informação juntode migrantes 
com vários tipos de perfis e de 
experiências.

O acesso aos migrantes foi feito 
através de contactos disponibilizados 
por indivíduos e organizações. 
Neste processo, contou-se, como 
mediadores, com organizações locais 
tais como os sindicatos e outras 
organizações de trabalhadores, 
organizações internacionais e ainda 
indivíduos com contactos informais 
entre a população imigrante. 

O questionário foi aplicado a 32 
migrantes: 13 indonésios, três 

1 Por exemplo o estudo conduzido por 
Sigona e Hughes (2012) da Universida-
de de Oxford, sobre crianças e famílias 
irregulares no Reino Unido.
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chineses, cinco filipinos, dois 
bangladechianos, um malaio, dois 
etíopes, dois ganeses, um sudanês 
do sul, dois cabo-verdianos e um 
croata2. Em termos de género, 62,5% 
dos inquiridos foram homens. Mais 
de metade dos migrantes tem entre 
26-35 anos de idade. O segundo 
grupo etário mais representado é o 
dos 41-45 anos de idade, seguindo-se 
o grupo dos menores de 25 anos. 

O questionário foi aplicado a 13 
migrantes em situação regular 
e 19 em situação irregular. Mais 
especificamente, o seu estatuto legal 
era o seguinte: 

Quadro 1: Estatuto legal dos 
migrantes da amostra

Estatuto legal Frequência
Trabalha com visto de 
trabalho caducado 1

Sem visto 1
Trabalha com visto de 
turismo válido 4

Trabalha com visto de 
turismo caducado 13

Visto de trabalho 3
Requerente de asilo 1
Estatuto de refugiado 1
Autorização de 
Residência 8

Total 32

2 A Croácia tem um muito elevado nível de 
Desenvolvimento Humano e como tal é 
considerada um país do Norte de acordo 
com a classificação do PNUD.

A equipa não identificou qualquer 
vítima de tráfico humano ou migrante 
traficado, não tendo sido reportados 
pelos migrantes entrevistados 
qualquer forma de violência, engano 
ou ameaça durante o processo 
migratório ou a intervenção de 
terceiros com intenção lucrativa. Os 
actores locais que trabalham nas 
áreas do tráfico de migrantes e tráfico 
de pessoas não reportaram à equipa 
a presença de quaisquer pessoas 
nessas situações nesse momento em 
Timor-Leste. 

A decisão de integrar os migrantes 
regulares no estudo deveu-se ao facto 
de este ser um estudo exploratório 
e à necessidade de perceber os 
determinantes da migração para 
Timor-Leste e de contextualizar a 
migração irregular no contexto dos 
vários tipos de fluxos migratórios. Por 
outro lado, a condição de migrante 
irregular é dinâmica, estando sujeita a 
mudanças ao longo do tempo, sendo 
assim importante compreender 
como o contexto legal e institucional 
a influenciam. 

Com este tipo de estudo não é possível 
generalizar os resultados. No entanto, 
é importante notar, em termos 
estatísticos, a semelhança entre as 
nacionalidades representadas na 
amostra e a informação transmitida 
pelos informantes privilegiados 
e autoridades relativamente aos 
países de origem dos imigrantes em 
Timor-Leste. 
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A recolha de informação quantitativa 
e qualitativa permite dispor de 
um melhor conhecimento sobre 
os perfis e percursos migratórios 
dos migrantes, a sua integração no 
país, os impactos da migração e as 
perspectivas dos diferentes actores 
em relação às soluções e problemas 
relacionados com as migrações. 

Para além do questionário aos 
migrantes, foram realizadas 18 
entrevistas semi-estruturadas com 
informantes privilegiados: 

�� Sete entrevistas com 
representantes de organizações 
não governamentais;

�� Sete entrevistas com 
representantes de organismos 
estatais;

�� Uma entrevista com um 
representante de uma 
organização internacional;

�� Três entrevistas com 
representantes de sindicatos.

2.3 Trabalho de campo

O principal objectivo do trabalho de 
campo foi o de recolher informação 
a partir de várias fontes (informantes 
privilegiados) sobre os fluxos 
migratórios em Timor-Leste e, 
principalmente, sobre as migrações 
irregulares, o tráfico ilícito de 
migrantes e o tráfico de pessoas. 
Com essa informação, pretendeu-se 

caracterizar estes fenómenos e 
compreender o seu impacto no 
desenvolvimento do país, bem como 
identificar e analisar as políticas 
que têm vindo a ser adoptadas e 
aquelas que poderiam contribuir para 
melhorar a gestão das migrações. 

O trabalho de campo iniciou-se em 
Outubro de 2012 e foi concluído em 
meados de Dezembro do mesmo 
ano. Durante o mês de Outubro 
foram realizadas entrevistas com 
informantes privilegiados e aplicados 
questionários a migrantes, aplicados 
por dois investigadores. Após esse 
mês, os questionários aos migrantes 
foram aplicados apenas por um dos 
investigadores. 

Todas as entrevistas a informantes 
privilegiados foram realizadas por 
dois investigadores. O acesso aos 
entrevistados foi directo, após a 
formulação do pedido de entrevista 
e da apresentação da pesquisa e dos 
sus objectivos. 

A aplicação dos instrumentos de 
pesquisa foi realizada conjuntamente 
pelos dois membros da equipa 
nalguns casos e separadamente 
noutros casos. As decisões sobre 
quem iria fazer a aplicação do 
questionário tiveram em conta o 
perfil do migrante, nomeadamente o 
género e a questão da língua. 

A tradução foi feita por um dos 
membros da equipa, timorense, 
que domina, para além do Tétum, 
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o Bahasa Indonésio. As entrevistas 
e questionários foram realizados, 
consoante os casos, em Português, 
Inglês, Tétum ou Bahasa. 

Neste contexto, as questões éticas e 
de acesso aos migrantes em situação 
irregular, que são já por si complexas, 
tornam-se ainda mais difíceis, na 
medida em que não existe uma 
entidade ou entidades identificáveis 
à partida com as quais os migrantes 
tenham estabelecido relações de 
confiança3 e que ofereçam garantias 
de segurança aos inquiridos e à 
equipa.

3 Importa salientar que a OIM, que prestou 
apoio na realização do presente trabalho, 
tem uma missão em Timor-Leste no 
âmbito da qual apoia determinadas 
categorias de migrantes, principalmente 
pessoas traficadas e migrantes que estão 
em trânsito em Timor-Leste e que não têm 
forma de prosseguir viagem.

É importante referir que existem 
situações em que algumas 
organizações, fora das forças de 
segurança, têm ou já tiveram 
contacto com migrantes, regulares 
e irregulares, no decorrer das suas 
actividades. Todavia, não está 
disponível um directório que as 
identifique. Assim, essa identificação 
e selecção foi feita pela equipa 
junto dos entrevistados, procurando 
perceber se tinham uma intervenção 
directa e relações já estabelecidas 
com os migrantes. 
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3. Revisão da literatura

3.1 Abordagens teóricas das 
migrações

A investigação sobre as migrações 
foi influenciada, durante muito 
tempo, pelas ideias de Ravenstein, 
especialmente pelas suas leis que 
procuravam explicar os fluxos 
migratórios (Ravenstein, 1885; 1889). 
Neste sentido, a ideia fundamental 
das chamadas teorias funcionalistas é 
a de que a decisão de migrar é tomada 
com base em informação sobre as 
condições de vida noutros contextos, 
que surgem como mais favoráveis, 
funcionando como atractivos, perante 
situações económicas, demográficas 
e ambientais desfavoráveis para 
os indivíduos nos seus países de 
origem. Estes modelos explicativos 
são denominados de “push-pull” 
e são ainda muito importantes na 
discussão académica das migrações 
(Peixoto, 2004: 4-5). 

As abordagens que se fundamentam 
nesta ideia-base, designadamente 
as abordagens neo-clássicas da 
Economia, entendem as migrações 
enquanto processos que promovem 
o equilibro económico, deslocando 
mão-de-obra de lugares onde esta 
existe em excesso para outros 
contextos onde é mais escassa. 
Neste sentido, a principal motivação 
dos indivíduos para migrar e a 
decisão sobre o país de destino 
fundamentam-se em critérios de 

maximização dos salários (de Haas, 
2008: 4).

Por outro lado, outras teorias têm 
como argumento fundamental a 
ideia de que as migrações resultam 
das consequências desintegradoras 
do processo de integração de 
certas regiões e países na economia 
global. Migrar é assim uma opção 
determinada pelas condições 
estruturais que promovem pobreza e 
desigualdade. 

No entanto, mais recentemente, 
outras perspectivas têm tentado 
reconciliar factores estruturais e 
de ordem individual na explicação 
das migrações (de Haas, 2011: 11). 
A denominada nova economia 
das migrações (de Haas, 2011; 
Castels, 2005) procura ir para além 
das explicações baseadas apenas 
no indivíduo ou nas estruturas, 
reconhecendo, por um lado, 
a capacidade de autonomia e 
decisão dos indivíduos no processo 
migratório, recorrendo ao conceito de 
agency, mas, por outro, assinalando 
o papel de factores estruturais que 
influenciam e condicionam aquelas 
decisões, como sejam as políticas 
económicas, de migração, laborais e 
de funcionamento dos mercados.

De Haas (2011: 15) avança assim 
com uma proposta de explicação das 
migrações que procura reconciliar 
as dimensões económicas e 
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não-económicas das migrações, bem 
como as dimensões micro e macro. 
O autor afirma que as migrações 
são resultado das aspirações dos 
indivíduos, que podem ser de 
diversos tipos no que respeita à 
motivação para migrar, mas também 
da capacidade para o fazer, ou seja, 
do acesso aos recursos financeiros, de 
informação ou outros, que permitam 
efectivar esse projecto.

Por outro lado, as teorias dos sistemas 
migratórios procuram explicar as 
migrações através da reflexão sobre 
as relações entre países de origem e 
de destino. Assim, ligações históricas, 
políticas, culturais entre países 
tendem a abrir caminho para fluxos 
migratórios. Efectivamente, uma 
vez estabelecidos, verifica-se uma 
tendência para a sua manutenção 
através de laços familiares e de base 
étnica entre os migrantes e as suas 
redes de relações nos países de 
origem.

Estes movimentos populacionais 
tornam-se auto-sustentados 
devido à acção de um conjunto de 
intermediários que inclui os familiares 
e os conterrâneos, mas também 
outros prestadores de serviços, 
que tornam o processo migratório 
numa actividade económica (Castles, 
2005: 56). Assim, as redes de apoio 
à imigração podem funcionar como 
apoios ao processo migratório, mas 
podem também explorar e enganar 
os migrantes.

Para Castles (2005:49) as migrações 
deverão ser consideradas parte da 
globalização, entendida como uma 
integração cada vez mais maior das 
relações económicas, socioculturais, 
das ideias e dos problemas no 
quadro mundial. Neste contexto, de 
acordo com este autor, a principal 
estrutura organizativa que dá suporte 
aos fluxos financeiros, de pessoas, 
de ideias ou de mercadorias, é a 
rede transnacional, que pode ser 
uma empresa multinacional, uma 
organização governamental de base 
internacional, uma organização da 
sociedade civil, uma organização 
criminosa, ou uma comunidade 
cultural transnacional.

Tendo em conta os objectivos deste 
estudo, consideramos que, ao olhar 
para as migrações irregulares, é 
fundamental uma perspectiva ampla 
sobre os processos migratórios. Isto 
significa reconhecer abordagens 
baseadas em determinantes 
económicas e não económicas 
das migrações, o que nos permite 
trazer para o debate contribuições 
sobre processos sociais, culturais e 
políticos que são importantes para 
compreender o fenómeno.

Nesta perspectiva, é fundamental 
olhar para as migrações no quadro 
dos processos económicos, sociais, 
culturais e políticos da globalização 
que afectam países e regiões de modo 
diferenciado e que se traduzem em 
elevados níveis de desigualdade de 
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rendimento, mas também em novas 
aspirações, valores, perspectivas 
de consumo, meios de transporte e 
formas de comunicação. Igualmente, 
num contexto de globalização, um 
melhor entendimento sobre as 
migrações implica ter em conta o papel 
desempenhado por diferentes tipos 
de redes transnacionais, incluindo as 
diásporas mas também outras que 
perspectivam as migrações como 
uma actividade lucrativa. Finalmente, 
os governos nacionais e as estruturas 
regionais e globais têm também 
um papel nas migrações, através da 
adopção de políticas que visem a sua 
promoção ou restrição. 

Assim, o conjunto complexo de 
determinantes das migrações e as 
respostas políticas a este fenómeno 
implica um olhar para além das 
categorias legais que definem 
os migrantes como refugiados, 
migrantes forçados, trabalhadores 
migrantes e migrantes irregulares, 
tendo em conta que estas categorias, 
apesar de importantes para entender 
a condição dos migrantes, podem 
mudar rapidamente e não explicam 
por si mesmas os processos 
migratórios. 

3.2 Migrações irregulares

Migrante irregular é definido 
como “a pessoa que, devido a uma 
entrada não autorizada, quebra da 
condição de entrada ou por dispor 

de um visto já expirado, carece de 
estatuto legal num país de trânsito 
ou de acolhimento” (OIM, 2011 em 
Observatório ACP das Migrações, 
2011).

O fenómeno das migrações irregulares 
é, pela sua natureza, de difícil 
investigação, verificando-se grandes 
lacunas e imprecisões na obtenção de 
dados quantitativos de qualidade que 
permitam uma caracterização global 
do fenómeno. Há, contudo, a ideia de 
que o fenómeno tenderá a aumentar 
com a manutenção das desigualdades 
de acesso aos recursos e ao emprego 
a nível mundial, bem como com 
a segmentação dos mercados 
de trabalho e a importância dos 
mercados informais nas economias 
quer dos países mais industrializados 
quer dos emergentes (OIM, 2010: 
29). As políticas migratórias 
restritivas contribuem, igualmente, 
para a limitação das oportunidades 
de entrada e permanência legal dos 
migrantes.

Para Skeldon (2009:3), a migração 
irregular é um reflexo de políticas que 
não respondem à mudança económica 
e populacional. Todavia, apesar da 
sua condição de irregularidade, 
os imigrantes contribuem para o 
desenvolvimento dos países de 
destino e de origem através das 
remessas, da criação de negócios e 
da partilha de conhecimento, ideias e 
informação. 
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Por outro lado, para além do carácter 
ilícito atribuído à migração, as 
migrações irregulares não podem 
ser entendidas apenas com base no 
estatuto jurídico dos indivíduos num 
dado momento. A compreensão do 
fenómeno implica o reconhecimento 
da diversidade de situações que 
levam à condição de irregularidade 
e que incluem desde a entrada 
num país sem documento válido de 
viagem, passando pela permanência 
no território após o período previsto 
no visto (habitualmente de turismo), 
até ao exercício de actividades 
profissionais remuneradas sem a 
devida autorização. Os migrantes 
podem também ficar em situação 
irregular porque as suas autorizações 
não são renovadas, designadamente 
em situações de desemprego.

Assim, tal como apontam vários 
trabalhos, a situação de irregularidade 
não é estática, sendo, igualmente, 
influenciada pelas políticas de 
migração e pelos mecanismos que 
permitem aos migrantes aceder 
a formas legais de permanecer e 
trabalhar no país de destino (OIM, 
2010; Peixoto et al., 2005).

Nos processos de migração irregular, 
intervêm, para além dos migrantes 
e das autoridades, outros indivíduos 
e organizações que, através de 
actividades legais e ilegais, facilitam 
a entrada e a permanência dos 
migrantes nos países de destino. 
Destacam-se aqui as redes de tráfico 

ilícito de migrantes e de tráfico de 
pessoas, cuja intervenção tem vindo 
a ser cada vez mais evidente em 
todas as regiões do mundo, quer 
nas migrações sul-norte quer nas 
migrações sul-sul.

A intervenção destas redes, 
bem como o estatuto ilícito dos 
migrantes, coloca-os em situação 
de grande vulnerabilidade perante 
empregadores e agentes da 
autoridade, sujeitos a diversas formas 
de exploração, coacção e abusos 
e dispondo de muito poucos ou 
nenhuns mecanismos de protecção e 
apoio.

As migrações irregulares 
apresentam-se como um desafio 
complexo para os Estados-nação, 
no que se refere à gestão das 
fronteiras e à implementação de 
políticas de migração coerentes que 
permitam, por um lado, o acesso a 
recursos humanos necessários para o 
desenvolvimento das suas economias 
e, por outro, a garantia das condições 
de dignidade e de respeito pelos 
direitos humanos.

Neste contexto, os Estados têm 
definido políticas e critérios para 
acolher migrantes, de acordo com 
os seus objectivos e prioridades, 
facilitando a entrada a indivíduos 
altamente qualificados, estudantes, 
ou trabalhadores para determinados 
sectores com características de 
sazonalidade e dificultando a entrada 
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de trabalhadores menos qualificados 
ou requerentes de asilo (Castles, 
2005: 39).

Assim, as migrações irregulares não 
podem ser entendidas de modo isolado 
face às mudanças e às tendências 
mundiais de integração económica 
que se traduzem no aprofundamento 
dos fluxos internacionais de capitais, 
informação, mercadorias mas 
também dos contactos, comunicação 
e mobilidade de pessoas. Neste 
sentido, as dificuldades sentidas 
pelos países receptores de migrantes 
no controlo destes fluxos reflectem 
processos mundiais e regionais mais 
vastos em que as barreiras têm sido 
progressivamente reduzidas no 
âmbito dos processos de globalização 
das economias (Castles, 2005: 39).

3.3 Abordagem conceptual ao 
tráfico ilícito de migrantes e 
ao tráfico de pessoas

Ao longo da década de noventa, 
verificou-se uma crescente 
preocupação internacional face 
aos fluxos migratórios, incluindo os 
fluxos internacionais não regulados, 
mediados por redes de tráfico ilícito 
de migrantes e de tráfico de pessoas.

No contexto das Nações Unidas, esta 
preocupação foi expressa na adopção 
da Convenção relativa à Protecção dos 
Direitos de Todos os Trabalhadores 
Migrantes e das suas Famílias em 

1990 e, no que respeita à migração 
irregular, na Convenção contra o 
Crime Organizado Transnacional, de 
2000.

Nesta última, foram aprovados 
protocolos específicos para responder 
ao tráfico ilícito de migrantes e 
ao tráfico de pessoas: o Protocolo 
Adicional à Convenção das Nações 
Unidas contra o Crime Organizado 
Transnacional relativo à Prevenção, 
Repressão e Punição do Tráfico de 
Pessoas, em especial de Mulheres 
e Crianças e o Protocolo Relativo ao 
Combate ao Tráfico de Migrantes por 
Via Terrestre, Marítima e Aérea, os 
quais visam concertar as definições 
e formas de intervenção sobre as 
realidades do tráfico de pessoas e 
tráfico ilícito de migrantes.

Assim, estes Protocolos fornecem 
definições internacionalmente 
estabelecidas que permitem um 
entendimento comum e a cooperação 
internacional nestas matérias.

O tráfico ilícito de migrantes (“human 
smuggling”) é definido como o apoio 
à entrada ilegal no território de um 
Estado, do qual o indivíduo não é 
nacional ou residente permanente, 
com a finalidade de obter, de modo 
directo ou indirecto, um benefício 
financeiro. A entrada ilegal refere-se à 
entrada num país sem o cumprimento 
dos requisitos legais definidos pelo 
Estado, sem documentos de viagem 
ou de identidade válidos ou com 
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documentos falsificados, obtidos 
através de práticas ilegais, ou que não 
pertençam ao indivíduo (Observatório 
ACP das Migrações, 2011).

O tráfico de pessoas (“human 
trafficking”) é entendido como o 
facilitar da entrada ilegal de uma 
pessoa num Estado Parte do qual essa 
pessoa não é nacional ou residente 
permanente, com o objectivo de 
obter, directa ou indirectamente, 
um benefício financeiro ou outro 
benefício material (Observatório ACP 
das Migrações, 2011). 

O que distingue o tráfico ilícito de 
migrantes e o tráfico de pessoas face 
a outros processos migratórios, e 
que decorre de ambas as definições, 
é a intervenção de agentes externos 
que facilitam determinado projecto 
migratório recorrendo a actividades 
ilícitas (Peixoto et al., 2005; 
Peixoto, 2007). As duas definições 
distinguem-se uma da outra, 
fundamentalmente, pelo recurso à 
violência, coacção, exploração ou 
engano sobre o migrante, no caso do 
tráfico de pessoas. 

Do ponto de vista das políticas, ambas 
as definições têm consequências 
claras nos modos de intervenção 
dos Estados. Assim, o tráfico ilícito 
de migrantes tende a ser visto, como 
uma questão de controlo do território 
e de fronteiras, enquanto que no 
caso do tráfico de seres humanos se 
verifica um discurso no sentido da 

protecção dos direitos fundamentais 
dos migrantes perspectivados como 
vítimas (Dumienski, 2012: 62).

Efectivamente, tal como se tem 
verificado em diversos trabalhos, 
quer nas situações de tráfico ilícito de 
migrantes quer de tráfico de pessoas, 
podem existir formas de violência 
e exploração ao longo do processo, 
desde a fase do recrutamento até 
à permanência no país de destino 
(Piper, 2005; Peixoto et al, 2005; 
Peixoto, 2007). 

O fenómeno do tráfico de pessoas 
está também associado ao fenómeno 
do trabalho forçado. Jordan (2011: 9) 
defende a necessidade de descentrar 
o debate sobre o tráfico dos temas 
da exploração sexual de mulheres 
e crianças e dar uma maior atenção 
ao fenómeno do trabalho forçado 
que inclui o tráfico de homens, para 
além do de mulheres e crianças, 
para trabalhar em vários sectores da 
economia.

A OIT – Organização Internacional 
do Trabalho – define trabalho 
forçado como “qualquer trabalho ou 
serviço exigido a qualquer pessoa 
sob a ameaça de punição e para 
o qual o indivíduo não se ofereceu 
voluntariamente”. Esta definição data 
de 1930, constando da Convenção da 
OIT sobre o Trabalho Forçado. Esta 
mesma instituição retomou o tema na 
década de 1950, na Convenção para a 
Abolição do Trabalho Forçado, a qual 
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refere explicitamente que o trabalho 
forçado não pode ser usado para 
fins de desenvolvimento económico, 
educação política, discriminação, 
disciplina laboral ou como represália 
pela participação em greves (OIT, 
2012: 11).

No que respeita às crianças, as piores 
formas de trabalho infantil referem-se 
a todas as formas de escravatura e 
práticas similares à escravatura, tais 
como a venda e o tráfico de crianças, 
a servidão associada a dívidas e 
trabalho forçado ou obrigatório, 
incluindo-se aqui a participação das 
crianças em conflitos armados (OIT, 
2012: 11).

De modo a clarificar o conceito e 
melhorar assim a capacidade de 
caracterização das situações de 
trabalho forçado, a OIT propõe uma 
definição operativa. Assim, o trabalho 
forçado refere-se ao “trabalho para 
o qual o indivíduo não se ofereceu e 
que é realizado mediante coacção 
do empregador ou de uma terceira 
parte”. Esta situação pode ocorrer no 
momento do recrutamento, em que 
o indivíduo é forçado a aceitar um 
determinado trabalho, durante a sua 
realização, em que pode ser coagido 
a realizar determinada actividade 
contra a sua vontade, ou de modo a 
manter o indivíduo a trabalhar contra 
a sua vontade (OIT, 2012: 14).

A especificidade do trabalho forçado 
face a outras situações de exploração 
ou precariedade laboral reside no 

carácter de violência e de limitação 
dos direitos e das liberdades dos 
indivíduos que assume. Ou seja, o 
trabalho é realizado em condições 
de ameaça, restrição das liberdades 
e/ou manipulação, incluindo a 
manipulação de valores em dívida 
pelos migrantes, a violência física 
e psicológica, o confinamento e 
isolamento, o não pagamento 
de salários e/ou a restrição de 
movimento através da retirada dos 
documentos de identificação como o 
passaporte.

Assim, a relação entre o trabalho 
forçado e tráfico de pessoas é 
evidente, na medida em que a 
existência de uma situação de tráfico 
é confirmada pela existência de 
condições coincidentes com trabalho 
forçado, escravatura ou servidão 
decorrente de dívidas (Jordan, 
2011: 7). Quando estas condições 
específicas de violência e coacção não 
se verificam, ainda que se verifiquem 
situações de exploração de 
trabalhadores migrantes provocadas 
por terceiros, estas situações são 
habitualmente definidas como tráfico 
irregular de migrantes e não como 
tráfico de pessoas.

3.4 Migrações irregulares no 
contexto pacifico-asiático

As transformações nos sistemas 
políticos, sociais e económicos do 
período do pós-2ª Guerra Mundial, 
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bem como o desenvolvimento 
económico de algumas das 
economias asiáticas a partir dos anos 
setenta e oitenta do século XX, vieram 
influenciar os fluxos migratórios, quer 
dentro da região quer para outras 
regiões do mundo. 

Assim, na sequência da abertura à 
imigração por parte de várias das 
potências económicas na Europa, 
América e Ásia, as migrações a partir 
da Ásia cresceram significativamente. 
Por outro lado, as migrações dentro da 
região tornaram-se particularmente 
expressivas na década de noventa, 
a partir de países com excesso de 
trabalhadores para as economias mais 
dinâmicas, como a Coreia, a Malásia, 
Singapura, Taiwan, Hong-Kong, 
caracterizadas por uma forte procura 
de mão-de-obra (Castles e Miller, 
2009; Skeldon, 2009: 4).

Porém, todos os países asiáticos 
experimentam ou experimentaram, 
nalgum momento da sua história, 
processos de imigração, emigração e 
de trânsito de migrantes, na medida 
em que as migrações Sul-Sul são 
também importantes neste contexto. 
Actualmente, os países que mais se 
destacam enquanto países de origem 
de migrantes são a China, Bangladesh, 
Camboja, Birmânia, Indonésia, Índia, 
Laos, Nepal, Paquistão, Sri Lanka e 
Vietname (Castles e Miller, 2009).

As migrações no contexto asiático 
apresentam algumas características 

específicas, designadamente a 
importante presença de mulheres 
entre os migrantes (Piper, 2005; 
Castles e Miller, 2009), num 
processo que tem sido designado 
por feminização das migrações. 
Outra característica importante é o 
peso da migração irregular e o seu 
crescimento em muitos países da 
região, sendo que, de acordo com a 
OIT, um em cada quatro trabalhadores 
migrantes na Ásia estará em situação 
irregular (Castles e Miller, 2009; 
Skeldon, 2009). O fenómeno das 
migrações nesta região tem sido 
ainda caracterizado por:

1) Ausência de mecanismos de 
gestão das migrações e de políticas 
que permitam a regularização dos 
migrantes, criando insegurança 
e ausência de direitos para os 
migrantes. As políticas e práticas 
são caracterizadas por restrições 
ao nível dos direitos de residência, 
especialmente por períodos de 
tempo mais longos e ao nível da 
reunificação familiar (Castles and 
Miller, 2009; Skeldon, 2009). Os 
canais que permitem a entrada 
legal são habitualmente contratos 
de curta duração, para trabalhos 
específicos, e os migrantes 
devem deixar o país assim que 
os terminam (Martin, 2009: 14; 
Skeldon, 2009: 14). Contudo, 
tem-se verificado um dinamismo 
crescente ao nível da defesa dos 
direitos dos migrantes por parte de 
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organizações que tentam colocar 
este tema na agenda (Castles and 
Miller, 2009; Khoo, 2010).

2) Atitudes restritivas face aos 
migrantes, nomeadamente 
em situações de crise durante 
as quais os migrantes são 
considerados responsáveis pelo 
desemprego, crime e doenças. 
Foram também registados casos 
de expulsão e violência em 
relação a migrantes (Skeldon, 
2009:5). Alguns países de destino 
têm também preocupações 
com a sua composição étnica e 
procuram manter o equilíbrio a 
este nível, adoptando medidas 
que restringem a residência de 
migrantes por períodos mais 
longos ou a reunificação familiar 
(Castles, 2005; Castles and Miller 
2009; Skeldon, 2009). 

3) Presença de grupos de refugiados 
a partir de países com instabilidade 
política e militar ou com situações 
graves de abusos de direitos 
humanos, como a Coreia do 
Norte, Sri Lanka, Tibete, Birmânia, 
Filipinas e Afeganistão, mas 
também vagas de refugiados do 
Camboja, Laos e Vietname. Estas 
vagas de refugiados encontraram 
refugio em países como a Índia, 
Austrália, Tailândia, Bangladesh, 
Estados Unidos, Reino Unido e 
outros países europeus (Castles e 
Miller, 2009); 

4) A organização da migração, desde 
o recrutamento até à integração 
no país de destino, é realizada com 
a ajuda de intermediários. A sua 
intervenção surge principalmente 
devido à escassez de instrumentos 
legais para a imigração para países 
com níveis maiores de rendimento 
(Skeldon, 2009). A participação de 
terceiros no processo migratório 
constitui um recurso associado às 
redes familiares e de base étnica, 
mas está também associada a 
redes organizadas que procuram 
lucrar a partir desta actividade.

5) A geografia representa também 
um papel importante no que 
respeita à imigração irregular, 
na medida em que países que 
partilham fronteiras terrestres de 
fácil acesso estão mais expostos 
a entradas não autorizadas e à 
intervenção de redes de tráfico 
de pessoas (Martin, 2009: 15; 
Skeldon: 2009: 11). 

Todavia, têm vindo a ser tomadas 
algumas medidas pelos governos dos 
vários países no sentido de responder 
ao tráfico ilícito de migrantes e 
ao tráfico de pessoas. Em alguns 
países, como a Malásia e a Tailândia, 
ocorreram tentativas de regularização 
dos migrantes. Paralelamente às 
políticas de regularização, verifica-se 
um fortalecimento da vigilância e da 
luta contra a imigração irregular na 
região (Martin, 2009: 28; Skeldon, 
2009: 15). 
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Alguns países, como a Malásia4, 
assinaram acordos bilaterais no 
sentido de gerir os fluxos migratórios 
e direccionar os migrantes para os 
sectores com maiores necessidades 
de mão-de-obra (Martin, 2009: 25; 
Skeldon, 2009: 17).

No âmbito da política da região 
do Sudeste Asiático, a ASEAN - 
Association of South-East Asian 
Nations (Associação de Nações do 
Sudeste Asiático) tem procurado, 
em algumas iniciativas, melhorar 
o enquadramento dos migrantes 
e a regulação dos processos 
migratórios. A Declaração da ASEAN 
sobre a Protecção e a Promoção 
dos Direitos dos Trabalhadores 
Migrantes, de 2007, representa 
uma tentativa de articular, ao nível 
regional, linhas orientadoras para a 
conduta dos países de origem e de 
destino dos migrantes. A declaração 
inclui compromissos para melhorar 
as condições de trabalho, garantir 
a reintegração dos migrantes nos 
países de origem, combater as formas 
de migração irregular e partilhar 
informação e boas práticas sobre o 
fenómeno.

O processo de Bali, iniciado em 2002 
pela Austrália e Indonésia, procura 
congregar os esforços de vários 
países da região da Ásia-Pacifico de 
modo a responder aos fenómenos do 

4 Com Bangladesh, China, Indonésia, 
Paquistão, Sri Lanka, Tailândia e 
Vietname.

tráfico ilícito de migrantes, tráfico de 
pessoas, refugiados e requerentes de 
asilo, salientando a responsabilidade 
conjunta dos países de origem, 
destino e trânsito de migrantes. 
Este processo procura igualmente 
criar as bases para responder aos 
problemas das vítimas de tráfico de 
pessoas, especialmente as mulheres 
e crianças.

A colaboração no âmbito do 
processo de Bali centra-se nas 
questões do controlo de migrantes, 
do funcionamento dos tribunais e 
processo judicial dos traficantes, do 
apoio em termos médicos e sociais 
às vítimas de tráfico e da partilha de 
informação e boas práticas. 

Ao nível das Nações Unidas, alguns 
países da região ratificaram a 
Convenção para a Protecção dos 
Direitos de Todos os Trabalhadores 
Migrantes e das suas Famílias: 
Filipinas, Indonésia, Sri Lanka e 
Timor-Leste ratificaram a convenção, 
enquanto que o Camboja assinou-a. 
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4. Migrações em Timor-Leste

4.1 Contexto socioeconómico

Timor Leste situa-se no sudeste 
asiático, pertence ao grupo de países 
do Pacífico do ACP e, de acordo com o 
Censo de 2010, conta com 1.066.409 
habitantes. 

Historicamente, a ilha de Timor é 
mencionada em escritos do século 
XIV que o integram nas redes 
comerciais da região, principalmente 
pela sua importância no comércio 
do sândalo. Estudos arqueológicos 
referem que o povoamento da ilha 
ocorreu há pelo menos 37.000 anos, 
tendo sido encontrados vestígios 
datados de há 13.000 anos atribuídos 
a povos papuásicos e, mais tarde, à 
chegada de povos austronésios há 
cerca de 3.000 anos (Durand, 2002: 
46-47). Destas migrações resulta a 
diversidade étnico-linguística do país.

A presença de portugueses e 
holandeses, a partir do século XVI, no 
território que é hoje Timor-Leste e a 
luta pelo seu domínio, traduziu-se na 
realização de um acordo entre os dois 
países que fixou as actuais fronteiras 
no início do século XX (Durand, 2002: 
51). A presença colonial portuguesa 
viria a terminar em 1975 num 
contexto de instabilidade civil entre 
partidos políticos timorenses, à qual 
se seguiu a invasão indonésia nesse 
mesmo ano resultando em décadas 
de violência, a qual terá causado 

entre 100.000 e 250.000 vítimas e 
forçou muitos timorenses a deixarem 
o país. 

Posteriormente, em 1999, 
Timor-Leste, após referendo, 
recupera a sua independência, 
permanecendo até 2002 sob 
administração das Nações Unidas. 
Nesta altura, o governo do país foi 
assumido pelos timorenses num 
contexto de grandes desafios sociais, 
económicos e políticos, numa nação 
marcada por uma longa presença 
colonial e pela luta de resistência. De 
facto, em 2001, o país encontrava-se 
entre os mais pobres do mundo.

Contudo, Timor-Leste tem vindo a 
registar progressos. A economia tem 
registado taxas de crescimento na 
ordem dos 12,8% em 2009, 9,5% em 
2010 e 10% em 2011 (em termos de 
PIB não petrolífero5), prevendo-se 
um nível semelhante de crescimento 
em 2012, de acordo com os dados 
do Banco Central de Timor-Leste. 
Com uma economia altamente 
dependente das exportações de 
petróleo e gás, que representam 90% 
do total das receitas do orçamento 

5 O Banco Central de Timor-Leste calcula 
o PIB excluindo as receitas do petróleo e 
do gás devido ao facto destes  recursos 
seremo explorados em conjunto com a 
Austrália. Este mesmo procedimento é 
seguido também pelo Fundo Monetário 
Internacional.
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anual do Estado, o governo de 
Timor-Leste tem usado essas receitas6 
para desenvolver as infraestruturas e 
investir nos seus recursos humanos, 
na formação profissional, na educação 
e na saúde. Verifica-se também uma 
dinâmica na criação de empresas no 
país, com 1.691 empresas registadas 
em 2007 e 3.781 em 2009 (PNUD, 
2011: 101).

Todavia, alguns indicadores 
socioeconómicos indicam que o país 
ainda enfrenta grandes desafios. 
De acordo com o Relatório de 
Desenvolvimento Humano de 2011, 
cerca de 41% da população timorense 
vive com menos de 88 cêntimos 
por dia. Este valor era de 49,9% em 
2007, tendo-se verificado assim uma 
redução de cerca de 9% (PNUD, 2011: 
40).

Os dados do inquérito ao emprego de 
2010 demonstram que, apesar da taxa 
de desemprego7 ser de 3,6%, cerca de 
70% da população encontra-se numa 
situação de emprego vulnerável, já 

6 O uso das receitas do Fundo Petrolífero 
pelo Governo de Timor-Leste tem de ser 
aprovado previamente pelo Parlamento 
Nacional.

7 O indicador da taxa de desemprego não é 
o mais indicado para perceber a situação 
do emprego em Timor-Leste, tendo 
em conta que a maioria da população 
não pode deixar de ter algum tipo de 
actividade laboral. A taxa de emprego 
vulnerável traduz de modo mais claro a 
situação ao nível do mercado de trabalho, 
tal como é referido pelo inquérito ao 
emprego.

que os rendimentos provenientes 
do seu trabalho não são garantidos 
ou estáveis. Tal deve-se, em grande 
medida, ao facto de a principal fonte 
de rendimento das famílias ser a 
agricultura, fundamentalmente de 
subsistência, que emprega cerca de 
66% da população activa do país de 
acordo com os Censos de 2010.

Neste contexto, a melhoria dos 
indicadores nacionais e a redução das 
carências alimentares, que afectam 
cerca de 48% das crianças e 45% dos 
adultos, passam pela promoção de 
políticas agrícolas que promovam 
o aumento da produtividade e do 
investimento e uma maior ligação 
ao mercado de modo a melhorar os 
níveis de dependência de produtos 
importados (PNUD, 2009: 20).

No sector da educação, de acordo com 
os dados de 2009, 73% das crianças 
completam 5 anos de escolaridade. 
Neste sentido, verificou-se uma 
melhoria ao longo dos últimos, 
na medida em que, em 2003, o 
mesmo indicador cifrava-se em 56%. 
Também os níveis de alfabetização 
aumentaram significativamente: de 
50% em 2001 para 81% em 2007 
entre os indivíduos entre os 15-24 
anos de idade. Entre a população 
adulta, a taxa de alfabetização era 
estimada em 58% em 2007 (PNUD, 
2011: 45).

No que respeita ao desempenho 
do país na igualdade de género, 



A migração irregular de trabalhadores em Timor-Leste

21

os indicadores demonstram que, 
nos níveis de ensino primário, as 
meninas frequentam a escola em 
percentagem superior aos meninos, 
situação que se inverte nos níveis 
secundário e terciário (PNUD, 2009: 
31). Relativamente à presença das 
mulheres no mercado de trabalho, 
de acordo com os Censos de 2010, as 
mulheres representam apenas 31% 
dos trabalhadores assalariados, o que 
reflecte a sua baixa participação.

No sector da saúde foram obtidos 
progressos na área da saúde 
materno-infantil, verificando-se 
uma melhoria no acesso a cuidados 
especializados pelas mães e crianças 
(PNUD, 2011: 58). O índice sintético 
de fecundidade, que atingia os 
sete filhos por mulher em 2001 
de acordo com o Banco Mundial, 
mantém-se em cerca de cinco filhos 
por mulher, o que está associado a 
um forte crescimento da população 
e a uma pressão significativa sobre as 
oportunidades de emprego e sobre o 
sistema educativo.

De um modo geral, desde a 
independência, Timor-Leste tem 
feito um percurso de evolução 
positiva no que respeita aos níveis 
de Desenvolvimento Humano, 
apresentando níveis superiores aos 
de alguns países da região como 
Myanmar ou a Papua Nova Guiné 
(PNUD, 2011: 31). O país apresenta 
indicadores positivos em áreas 
como a saúde, as infra-estruturas, 

a educação e a redução da pobreza, 
ainda que nestas duas últimas áreas 
não deva alcançar os respectivos 
Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio.  

4.2 Fluxos migratórios em 
Timor-Leste

A situação de Timor-Leste em termos 
de fluxos migratórios é ainda de 
difícil percepção devido à escassez 
de informação sobre o tema. 
Efectivamente, o país tem recebido 
migrantes desde a sua independência 
em 1999, mas os fluxos e contactos 
com povos de outros contextos 
são mais antigos. É reportada a 
existência, no século XIV, de rotas 
comerciais estáveis que incluíam 
a ilha de Timor, a China, Índia e 
povos islâmicos. Posteriormente, 
no período de ocupação colonial 
portuguesa, o território recebeu 
migrantes chineses, em parte devido 
à presença portuguesa em Macau, e 
oriundos de países muçulmanos. 

Com a ocupação indonésia, a partir 
de 1975, o país recebeu migrantes 
da parte ocidental da ilha e de outras 
regiões da Indonésia, como Bali, num 
processo de transmigração8 com 

8 Os programas de transmigração iniciaram-
se na Indonésia ainda durante a ocupação 
colonial holandesa e continuaram depois 
da independência do país. Consistem 
na deslocação de pessoas de zonas 
densamente povoadas do país para outras 
com menos pressão populacional. O 
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objectivos tanto políticos quanto 
económicos, os quais, na sua maioria, 
partiram após 1999 (Aditjondro, 
1996). Entretanto, tem sido reportado 
que alguns dos migrantes indonésios 
poderão estar actualmente a 
regressar ao território. 

Com a independência, Timor-Leste 
recebeu pessoas de várias partes 
do mundo, integradas em missões 
das Nações Unidas bem como 
noutras organizações e programas 
de cooperação internacional. Em 
2001, calculava-se em cerca de 
25.000 o número de estrangeiros 
presentes no país integrados nessas 
missões (Durand, 2002: 134). A 
independência conduziu também 
ao restabelecimento de outros 
fluxos migratórios, como é o caso da 
migração proveniente da China e da 
Indonésia, mas também à emergência 
de novos fluxos a partir de outros 
países da região sem ligação anterior 
ao país em termos de presença 
de migrantes, como Myanmar, as 
Filipinas ou o Camboja. 

No que respeita à emigração 
timorense, esta teve como principais 
destinos a Austrália, Portugal e 

programa tinha como objectivos reduzir 
a pobreza em áreas muito populosas e 
criar oportunidades para a exploração 
dos recursos naturais em regiões com 
potencial. Todavia, verificaram-se 
situações de violência entre migrantes 
e as populações locais e acusações de 
utilização do programa para fortalecer o 
poder do estado central noutras regiões.

Indonésia, designadamente durante 
o período da ocupação. Actualmente, 
perante os problemas de desemprego 
e a grande percentagem de jovens, 
o país tem vindo a assinar acordos 
bilaterais com a Austrália, Malásia 
e República da Coreia no sentido do 
estabelecimento de canais legais de 
migração laboral (Soares e Fernandes, 
2012). Por outro lado, de acordo 
com a lei portuguesa, os cidadãos 
timorenses nascidos até 2002 podem 
aceder à cidadania portuguesa, 
o que facilita o seu processo de 
admissão no espaço Schengen como 
estudantes ou trabalhadores. De 
acordo com as estimativas do Banco 
Mundial, disponíveis no Migration 
and Remittances Factbook 20119, 
a população emigrante timorense 
representa 1,4% da população total. 

Timor-Leste tem sofrido, ao longo da 
sua história, situações de instabilidade 
e de violência que geraram números 
significativos de deslocados. Em 
1999, durante o processo conducente 
à independência, 300.000 pessoas 
tiveram de fugir da violência e 
destruição promovidas por milícias 
pró-integração. A maioria voltou 
a Timor-Leste após a estabilização 
da situação, tendo sido integrada 
com sucesso. Todavia, alguns 
permaneceram na parte ocidental 
da ilha – situação que ainda está 

9 Disponível online em: http://siteresources.
worldbank.org/INTPROSPECTS/
Resources/334934-1199807908806/Timor-
Leste.pdf.

http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/Timor-Leste.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/Timor-Leste.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/Timor-Leste.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/Timor-Leste.pdf
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por resolver. Posteriormente, em 
2006, verificou-se uma nova vaga 
de deslocados, provocada pelas 
situações de violência e insegurança 
que então se viveram em Díli e que 
só se resolveram com o regresso 
da ordem com o apoio das Nações 
Unidas, através da UNMIT — 
United Nations Integrated Mission 
in Timor-Leste – e de forças de 
segurança internacionais.

Em Timor-Leste, de acordo com 
os Censos de 2010, a população 
estrangeira representa cerca de 1% 
do total. Os Censos procuram fazer 
o registo de todos os presentes no 
país no momento, o que significa que 
aquela percentagem poderá incluir 
migrantes em situação regular e 
irregular.

Contudo, a entrada e permanência 
de trabalhadores nem sempre se 
processa de modo legal, tendo-se 
registado situações de trabalhadores 
sem autorização para exercer 
actividades laborais que foram 
deportados ou multados. Têm sido 
também referidas preocupações 
com redes de tráfico ilícito de 
migrantes e de tráfico de pessoas 
(Alola Foundation, 2004; Martins 
Almeida, 2010). Um estudo sobre 
a presença de redes de tráfico de 
mulheres na indústria do sexo em 
Díli (Alola Foundation, 2004) registou 
alguns casos de sujeição de mulheres 
migrantes a situações de violência, 
fraude e restrição de liberdade. Na 
generalidade dos casos, a vinda para 

Timor-Leste foi voluntária, apesar 
de nem sempre as mulheres serem 
informadas acerca do tipo de trabalho 
que iriam realizar. 

Foram também identificados casos 
de migrantes em situação de trabalho 
forçado em barcos, bem como outros, 
na costa timorense, que procuravam 
alcançar a Austrália. Estes migrantes 
têm sido enviados de volta para 
os seus países de origem (Martins 
Almeida, 2010).

Neste quadro, importa ter em 
conta alguns aspectos relativos aos 
movimentos populacionais na região, 
de modo a melhor enquadrar as 
migrações em Timor-Leste:

�� O contexto geográfico, quer 
no que respeita às fronteiras 
terrestres com a Indonésia, quer 
no que respeita à proximidade 
à Austrália (respectivamente, 
países de origem e de destino 
de fortes fluxos migratórios) 
(Wickramasekera, 2002);

�� Timor-Leste é a única economia 
baseada no dólar na região, com 
programas de infra-estruturas 
em curso (sector em que a mão 
de obra migrante é muitas vezes 
utilizada) e lacunas ao nível dos 
recursos humanos especializados 
(Wickramasekera, 2002: 15);

�� A região do Sudeste Asiático, onde 
se insere Timor-Leste, regista 
níveis elevados de migração 
irregular (Koser, 2005: 9);
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�� O percurso histórico do país está 
na base da construção de redes de 
relações familiares e étnicas que 
tendem a promover as migrações; 

�� Os indicadores socioeconómicos e 
as dinâmicas internas de migração, 
quer entre as zonas rurais e urbanas 
quer internacionais, demonstram 
que se manterão ou reforçarão os 
processos de emigração – e, neste 
sentido, é importante ter também 
em atenção o modo como aquelas 
se verificam. 

4.3 Enquadramento legal das 
migrações

O enquadramento legal da migração 
em Timor-Leste inclui as convenções 
internacionais adoptadas pelo país, 
a Lei de Imigração e Asilo de 2003 
e outra legislação relacionada com 
esta questão, designadamente nos 
domínios do investimento, trabalho e 
licenciamento comercial. 

Convenções internacionais

No que se refere às convenções 
internacionais, apresentamos no 
quadro 2 a síntese dos compromissos 
assumidos por Timor-Leste no que 
se refere aos direitos dos migrantes 
e das suas famílias, à luta contra o 
tráfico de pessoas e ao tráfico ilícito 
de migrantes.

Enquadramento legal nacional 
relativo à entrada e permanência de 
estrangeiros

A Lei de Imigração e Asilo de 2003 
enquadra as condições em que 
os estrangeiros podem entrar 
e permanecer em Timor-Leste, 
os seus direitos e deveres, bem 
como as penalizações em caso 
de incumprimento. A lei define 
igualmente o enquadramento dos 
crimes relacionados com a migração. 
O enquadramento legal das migrações 
em Timor-Leste inclui ainda questões 
relativas à entrada e permanência de 
estrangeiros no âmbito das leis de 
investimento, comércio, trabalho e 
gestão das fronteiras. 

De acordo com a Lei de Imigração e 
Asilo, os estrangeiros têm os mesmos 
direitos e estão sujeitos aos mesmos 
deveres estabelecidos na Constituição 
do país (artigo 5) – apesar da 
mesma lei estabelecer limitações 
aos direitos de participação política, 
de expressão e de manifestação no 
caso dos estrangeiros (artigo 11). 
Essas limitações foram criticadas pela 
sociedade civil nos seus comentários 
à lei em 2003 e o Tribunal de Recurso 
considerou inconstitucionais alguns 
artigos da lei, designadamente os que 
restringem a participação política dos 
cidadãos estrangeiros. Todavia, a lei 
foi publicada sem que esses artigos 
sofressem alterações. 
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Quadro 2: Convenções internacionais ratificadas por Timor-Leste

Convenção 
Internacional sobre 
a Protecção dos 
Direitos de Todos 
os Trabalhadores 
Migrantes e dos 
Membros das suas 
Famílias

Ratificada em 30 de 
Janeiro de 2004

Os Estados signatários comprometem-se a respeitar 
os direitos dos imigrantes e das suas famílias: 
• à vida e à protecção contra qualquer forma de 

violência, trabalho forçado, tratamento desumano 
ou cruel;

• à liberdade de expressão, de pensamento e 
religiosa, à vida privada, honra e reputação, à 
liberdade e à segurança;

•  ao acesso a cuidados de saúde urgentes;
•  à justiça;
•  à educação básica (no caso dos filhos de migrantes);
•  à informação sobre direitos e deveres numa língua 

que conheçam;
•  à protecção das autoridades consulares do seu 

Estado de origem ou de um que o represente;
•  à participação em associações e em sindicatos;
•  ao usufruto dos mesmos direitos e deveres do que 

os nacionais em termos de legislação laboral, numa 
perspectiva de não-discriminação.

Protocolo Adicional 
à Convenção das 
Nações Unidas 
contra o Tráfico 
Ilícito de Migrantes 
por Terra, Mar e Ar

Ratificado em 9 de 
Novembro de 2009

Os Estados deverão:
•  promover medidas que respondam criminalmente 

ao tráfico ilícito de modo a responsabilizar os 
traficantes;

•  os Estados de origem e destino deverão cooperar 
no repatriamento atempado dos migrantes;

•  proteger os migrantes de qualquer situação contrária 
ao respeito pelos seus direitos fundamentais e 
de qualquer forma de violência ou ameaça. O seu 
repatriamento deve ser feito de modo a respeitar 
os seus direitos. 
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Protocolo Adicional 
à Convenção das 
Nações Unidas 
contra o Crime 
Organizado 
Transnacional 
relativo à Prevenção, 
Repressão e Punição 
do Tráfico de 
Pessoas, em especial 
de Mulheres e 
Crianças,

Ratificado em 9 de 
Novembro de 2009

Os Estados deverão:
•  adoptar medidas legais e outras para a criminalização 

do tráfico humano;
•  garantir a protecção das vítimas e a cooperação entre 

Estados de modo a garantir o seu repatriamento de 
modo atempado e em condições de dignidade;

•  em situações em que a vítima não possa regressar 
ao seu país de origem ou residência, o Estado de 
destino deverá garantir-lhe a permanência legal no 
seu território; 

•  garantir às vítimas acesso a protecção e assistência 
de modo a que possam recuperar física, psicológica 
e socialmente. O apoio será garantido pelos 
Estados, que poderão colaborar com organizações 
não governamentais;

•  promover a pesquisa e a sensibilização da 
comunidade de modo a prevenir e combater o 
tráfico; 

•  cooperar com entidades públicas e privadas; 
•  tomar medidas que reduzam os factores de 

vulnerabilidade ao tráfico e que promovam a 
localização de pessoas traficadas; 

•  melhorar a formação e informação dos funcionários 
dos serviços de migração. 

O enquadramento legal que regula 
a entrada e permanência de 
estrangeiros em Timor – a Lei de 
Imigração e Asilo – prevê quatro 
classes de vistos comuns e ainda 
o visto de trabalho, o visto para 
estabelecimento de residência e dois 
tipos de autorizações de residência. 
Os vistos referem-se a estadias mais 
curtas e as autorizações de residência 
a permanências de maior duração no 
país. Seja qual for o tipo de visto, para 
poderem entrar e permanecer no 
país os estrangeiros deverão dispor 

dos recursos financeiros definidos 
na Lei de Imigração: 100 dólares por 
entrada e 50 dólares por cada dia de 
estadia. Se a pessoa não dispuser de 
tais recursos, um cidadão nacional 
ou outro estrangeiro que resida 
legalmente no país poderão assumir 
a responsabilidade de garantir os 
recursos para a estadia (artigo 18). 

O visto de Classe I é o visto de turismo 
e negócios, válido até 90 dias. Com 
este visto é autorizada a entrada de 
estrangeiros que pretendam visitar o 
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país para turismo, visitas ou encontros 
de negócios (artigo 35, nº 1). Este 
visto é autorizado pelo Serviço de 
Migração e pode ser solicitado na 
fronteira. 

Tendo em conta que o visto de Classe 
I inclui turismo, visitas e negócios, 
os estrangeiros que entram no 
país com esse tipo de visto para 
conduzir actividades profissionais e 
de negócios podem não ter a noção 
das condições específicas e das 
limitações ao tipo de actividades que 
podem realizar, na medida em que 
não é claro o que é considerado como 
negócios. Por exemplo, indivíduos 
que representem entidades privadas 
e que entrem no país para visitas de 
pequena duração (por exemplo, para 
participar em sessões de trabalho 
e formação, promover produtos 
em reuniões, procurar parceiros de 
negócio ou outro tipo de actividades 
profissionais) podem correr o risco de 
ser acusados de estar a desempenhar 
actividades profissionais sem o visto 
adequado. 

Por outro lado, a Lei de Imigração e 
Asilo de 2003 não prevê um visto 
específico para investidores. Contudo, 
legislação subsequente relativa 
ao investimento privado (a Lei do 
Investimento Privado 14/2011 de 28 
de Setembro, no artigo 26) estabelece 
que o Estado legisla de modo a 
permitir a investidores estrangeiros 
terem acesso à autorização de 
residência temporária ou permanente 

se ficarem no país por mais de três 
anos consecutivos. Esta lei estabelece 
ainda um procedimento específico 
para permitir aos trabalhadores 
estrangeiros, integrados em acordos 
de investimento, acederem a vistos 
de trabalho de modo a poderem 
desenvolver actividades profissionais 
qualificadas em projectos de 
investimento.

O visto de Classe II é o visto de 
trânsito, autorizado a estrangeiros 
que estejam em trânsito pelo 
território nacional em viagem 
para outro país ou entre dois voos 
internacionais (artigo 35, nº 3). É 
válido por 72 horas e é autorizado 
pelo Serviço de Migração. 

O visto de Classe III, o visto de 
estudo, destina-se à entrada no país 
para realização de estudos. É válido 
por um ano e renovável pelo mesmo 
período de tempo, dependendo do 
desempenho académico, da matrícula 
em estabelecimento de ensino e da 
existência de meios de subsistência e 
alojamento (artigo 35, nº 4). 

O visto de Classe IV é o visto 
para visitas culturais e para 
pesquisa científica e é autorizado 
a estrangeiros que viajem para o 
território nacional com objetivos 
culturais ou de pesquisa científica. 
O requerente deve ser artista, 
desportista ou correspondente de 
um órgão de comunicação social 
estrangeiro. Este visto permite uma 
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estadia correspondente à duração 
da missão ou do acordo, até 180 dias 
prorrogáveis, e pode ser válido para 
uma ou várias entradas (artigo 35, nº 
5). Todavia, este visto refere-se a dois 
tipos de situação – visitas culturais e 
de pesquisa académica – que são de 
natureza diferente e habitualmente 
têm objectivos e prazos diferentes. A 
pesquisa académica está relacionada 
com objectivos educativos e com 
instituições académicas, não sendo 
por isso claros os motivos por que está 
integrada com o trabalho de artistas, 
desportistas ou correspondentes de 
media e não com o visto de estudo. 

Em 2010, na área da gestão das 
fronteiras, foi criado um Border 
Pass em resultado do “Acordo 
entre a República Democrática de 
Timor-Leste a República da Indonésia 
sobre a Passagem Fronteiriça 
Tradicional e Mercados Regulados”, 
o qual foi ratificado pela Resolução 
21/2009. Este passe está disponível 
para as populações que vivem nas 
zonas de fronteira e tem como 
principal objectivo simplificar as 
entradas legais em ambos os países 
tendo em conta os laços familiares, 
de trabalho e de negócios. 

Todavia, a implementação deste 
instrumento legal ainda enfrenta 
dificuldades, designadamente no que 
se refere a chegar a toda a população 
que vive nas regiões de fronteira, 
tendo em conta que o Serviço de 
Migração está concentrado no posto 

de Mota Ain, Bobonaro (Mahein 
Foundation, 2013: 18). O Relatório 
da Fundação Mahein (2013) sobre 
a gestão das fronteiras sublinha 
situações de passagem irregular na 
fronteira devido ao facto das pessoas 
não disporem dos documentos 
necessários (o border pass ou 
o passaporte) ou dos recursos 
financeiros necessários para tratar 
dos mesmos. São relatados pelas 
pessoas episódios de passagem da 
fronteira, devido a laços familiares, 
participação em actividades culturais, 
religiosas ou negócios, em áreas onde 
é possível escapar ao controlo das 
autoridades. 

O visto de trabalho é concedido 
a estrangeiros que pretendam 
trabalhar em Timor-Leste. Com 
este visto, o titular pode entrar 
no país a fim de desempenhar 
temporariamente uma actividade 
profissional remunerada subordinada 
ou independente (artigo 36 da Lei de 
Imigração e Asilo). O estrangeiro pode 
apenas desempenhar a actividade 
profissional que esteve na origem da 
emissão do visto e qualquer mudança 
na sua situação deve ser autorizada 
pelo Serviço de Migração e também 
aprovada pelo Secretário de Estado 
do Trabalho e Solidariedade (artigo 8 
da Lei de Imigração e Asilo). 

O visto de trabalho é válido por um 
ano e pode ser renovado por iguais 
períodos até três anos (artigo 42 da 
Lei de Imigração e Asilo). O processo 
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de renovação implica um parecer 
positivo por parte do SEFOPE, mesmo 
que a situação laboral do estrangeiro 
seja a mesma. Todavia, não são claros 
quais os critérios utilizados pelo 
SEFOPE para a renovação do visto 
de trabalho, já que estes não estão 
estabelecidos na Lei de Imigração 
e Asilo. Por ouro lado, apesar da lei 
definir que o visto de trabalho apenas 
pode ser renovado até três anos, a 
mesma lei não é clara no que se refere 
às condições em que os migrantes 
que têm vistos de trabalho podem 
pedir autorização de residência. 

De acordo com a Lei do Trabalho, 
artigo 77, nº 1, os trabalhadores 
estrangeiros têm os mesmos direitos 
que os trabalhadores timorenses. 
Existem limitações ao acesso a 
actividades profissionais como a 
venda ambulante ou a venda nos 
mercados tradicionais, de acordo 
com a lei que regula o licenciamento 
comercial (Lei nº 24/2011 de 8 de 
Junho, artigo 6, nº 3). Esta limitação 
é especialmente importante para os 
migrantes que se dedicam àquela 
actividade e que por isso podem estar 
em situação irregular. 

O visto para estabelecer residência 
destina-se a permitir a entrada no 
país por parte de estrangeiros a 
fim de solicitar uma autorização 
de residência. Para aceder ao 
visto para estabelecer residência e 
assim, à autorização de residência, 
o estrangeiro deve provar que tem 

meios para se sustentar, indicar qual 
o trabalho que vai realizar no país 
(no caso de pretender trabalhar), não 
ter registo criminal e ter meios para 
deixar Timor-Leste (artigo 37 da Lei 
da Imigração e Asilo).

As autorizações de residência 
(artigos 49 a 53 da Lei de Imigração 
e Asilo) podem ser temporárias, 
com duração de dois anos, ou 
permanentes, sem limite temporal 
e sujeitas a renovação de cinco em 
cinco anos. 

De modo a poder solicitar 
uma autorização de residência 
permanente, o estrangeiro deverá 
ser residente legal em Timor-Leste 
há pelo menos 12 anos consecutivos 
(artigo 53), o que é bastante mais do 
que o exigido aos investidores (três 
anos). 

A lei da Imigração e Asilo estabelece 
ainda um regime especial no âmbito 
do qual podem ser concedidas 
autorizações de residência a 
estrangeiros que não cumpram todos 
os requisitos para aceder àquela 
autorização (artigo 54 da Lei da 
Imigração e Asilo). A decisão sobre 
este assunto é da responsabilidade 
do Primeiro Ministro e do Ministro do 
Interior. O pedido deve ser feito no 
Serviço de Migração. 

A lei não clarifica qual o tipo de 
situação que pode ser considerada no 
âmbito daquele regíme especial nem 
quais os critérios ou documentos a 
apresentar. 
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A reunificação familiar, para cônjuges 
e crianças com menos de 18 anos, 
é possível para os estrangeiros 
que disponham de autorização de 
residência ou estatuto de refugiado. 
Os membros da família incluídos na 
reunificação familiar são apenas as 
crianças menores e cônjuges (artigos 
44 e 45 da Lei de Imigração e Asilo). 
A lei não indica claramente se os 
estrangeiros com vistos de trabalho, 
educação ou cultura podem ter 
acesso à reunificação familiar. 

No que se refere ao asilo, pode ser 
solicitado na fronteira ou junto das 
forças policiais. A lei define que o 
pedido deve ser submetido nas 72 
horas subsequentes à entrada no 
país (artigo 92 da Lei da Imigração e 
Asilo). Este requisito foi criticado por 
organizações da sociedade civil tendo 
em conta o facto das dificuldades 
logísticas, a língua e a falta de acesso 
a informação poderem dificultar a 
entrega do pedido de asilo dentro 
desse prazo. 

A análise do pedido não deve levar 
mais de 20 dias até à decisão, prazo 
que foi considerado insuficiente 
por organizações da sociedade civil 
em virtude do facto dos pedidos 
de asilo implicarem a realização 
de diligências de investigação, as 
quais poderão incluir pedidos de 
documentação e de informação junto 
das autoridades de outros países ou 
de organizações internacionais. Os 
prazos para apresentar recurso das 

decisões de recusa de asilo, 5 dias, 
e de decisão dos recursos, 48 horas, 
foram também considerados curtos 
por aquelas organizações. 

A lei estabelece que os processos 
de pedido de asilo devem ser 
acompanhados pelo ACNUR – Alto 
Comissariado das Nações Unidas para 
os Refugiados –, mas esta agência 
já não está presente em território 
timorense. Os requerentes de asilo 
têm direito a apoio social (que 
deverá ser assegurado pelo governo, 
em parceria com organizações não 
governamentais) mas, durante o 
trabalho de campo, não foi possível 
identificar nenhuma organização não 
governamental (ONG) que trabalhasse 
sobre questões relacionadas com 
refugiados e asilo. 

Em termos da política de imigração 
e da gestão dos fluxos migratórios, a 
lei de Imigração e Asilo de 2003 refere 
que se um estrangeiro pretender 
desempenhar uma actividade 
profissional como trabalhador 
subordinado ou independente, a 
decisão relativa à concessão de 
visto terá em conta critérios como 
o objectivo de disponibilização de 
mão de obra especializada para os 
diferentes sectores da economia, 
a melhoria da produtividade e a 
assimilação da tecnologia. Nesta 
perspectiva, a lei abre a possibilidade 
de regular os fluxos de migração 
laboral, dando prioridade a 
trabalhadores mais qualificados. 
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Todavia, a capacidade de atracção de 
trabalhadores altamente qualificados 
deve ser vista em ligação com 
outros aspectos da lei de imigração 
tal como a reunificação familiar, já 
que não é claro quem pode solicitar 
essa mesma reunificação. Se um 
estrangeiro pretender permanecer 
por um período mais curto, com visto 
de trabalho, a lei não é clara sobre 
a possibilidade de trazer os seus 
dependentes. O mesmo se aplica aos 
cientistas e investigadores.

Após a elaboração da lei de 2003 
sobre Imigração e Asilo, foram 
redigidas e aprovadas outras leis na 
área do comércio e investimento que 
devem ser também consideradas 
no contexto da regulação da 
imigração, uma vez que estabelecem 
quadros e processos específicos 
para trabalhadores estrangeiros 
em projectos de investimento, 
bem como para investigadores. 
Por sua vez, a legislação sobre 
licenciamento comercial limita 
as actividades de estrangeiros no 
sector do comércio, especialmente 
no caso de vendedores ambulantes. 
Ambos estes instrumentos legais 
produzem consequências na gestão 
das migrações, procurando promover 
o investimento internacional 
no primeiro caso e proteger os 
vendedores timorenses ambulantes 
e dos mercados tradicionais no 
segundo caso. 

Os pedidos de vistos de trabalho 
ou de vistos para estabelecer 

residência devem ser entregues 
nas representações diplomáticas de 
Timor-Leste no estrangeiro. No caso de 
países onde não exista representação 
diplomática, o pedido deve ser feito 
directamente ao Departamento de 
Assuntos Consulares, ainda que a 
lei não clarifique de que modo. Por 
outro lado, o processo de aprovação 
e concessão desses vistos implica 
pareceres obrigatórios por parte do 
SEFOPE e do Serviço de Migração, 
mas a lei também não estabelece 
os prazos para esta consulta. 
Assim, é importante ter em conta 
que o tempo e os procedimentos 
administrativos associados aos vistos 
podem contribuir para desmotivar 
os migrantes, criando incentivos no 
sentido da entrada e permanência 
irregular no país. 

A lei também não é clara no que 
diz respeito aos critérios e motivos 
pelos quais a renovação dos vistos 
de trabalho pode ser rejeitada no 
caso da situação profissional do 
trabalhador estrangeiro em questão 
se mantuiver inalterada.. Esta questão 
foi, aliás, referida pelas organizações 
da sociedade civil logo em 2003. 
Por outro lado, a Lei de Imigração e 
Asilo também não refere se, após os 
três anos de renovação do visto de 
trabalho, um migrante pode solicitar 
autorização de residência e qual o 
processo a seguir. Estas questões 
são especialmente importantes 
de clarificar de modo a prevenir 
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situações de irregularidade devido à 
não renovação de vistos. 

A lei de Imigração e Asilo de 2003 não 
estabelece nenhum processo para 
a regularização de migrantes que 
estejam já a viver em Timor-Leste. 
O número de estrangeiros a serem 
aceites e os sectores da economia 
para os quais poderão trabalhar 
devem ser estabelecidos anualmente 
através de resolução do Conselho de 
Ministros. Contudo, a lei não é clara 
sobre quem deve ser ouvido, como 
e quando, no âmbito do processo de 
estabelecimento das quotas anuais 
e dos sectores da economia para os 
quais se devem dirigir. Por outro lado, 
os principais documentos estratégicos 
para o desenvolvimento do país, como 
é o caso do Plano de Desenvolvimento 
Estratégico 2011-2030, não abordam 
explicitamente a questão da gestão 
das migrações mesmo se, no caso 
de sectores como o do petróleo, 
é expectável a necessidade de 
mão-de-obra imigrante. 

Enquadramento legal da migração 
irregular e crimes associados à 
migração

De acordo com a lei de Imigração 
e Asilo de 2003, os estrangeiros 
que entrem ou permaneçam 
irregularmente no país estão sujeitos 
a expulsão do território nacional 
(artigo 63). A concretização da 
medida de expulsão apenas pode 

ocorrer após processo devidamente 
organizado pelo Serviço de Migração 
(artigo 71) e decidido pelo Ministro 
do Interior.

Durante a instrução, a audição da 
pessoa contra quem o processo 
foi iniciado deve ser garantida e a 
pessoa tem todas as garantias de 
defesa (artigo 73). Após a decisão, é 
possível ao estrangeiro recorrer para 
o Tribunal de Recurso (artigo 76). 

No entanto, antes do início do 
processo de expulsão, o estrangeiro 
pode ser notificado para abandonar 
voluntariamente o território 
Timorense num prazo entre 24 horas 
e 10 dias. Se ele ou ela não deixar o 
país dentro do prazo indicado, é então 
iniciado um processo de expulsão e 
aplicadas as medidas de detenção 
(artigo 64). 

Podem ser também aplicadas multas 
em certas situações, nomeadamente 
a estrangeiros que permaneçam no 
país para além das datas definidas 
nos seus vistos, para estrangeiros que 
trabalhem sem o visto devido e para 
empregadores quem empreguem 
migrantes irregulares (artigos 116, 
118 e 119). As multas devem ser pagas 
obrigatoriamente se o estrangeiro 
pretender solicitar qualquer tipo de 
visto ou renovação de visto (artigo 
127). 

Os transportadores estão também 
sujeitos a multas se transportarem 
pessoas sem a devida autorização 
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para entrar no país: de 750 dólares 
a 1500 dólares por cada passageiro 
(artigo 117 da Lei de Imigração 
e Asilo). A lei define que os 
transportadores são responsáveis 
pelos estrangeiros que não forem 
autorizados a entrar no país, incluindo 
o seu transporte de volta (artigo 
25). Tendo em conta o contexto 
geográfico em que Timor-Leste está 
integrado, com proximidade a um 
importante país de destino, Austrália, 
mas também a um país de origem e 
transito, Indonésia, uma definição 
clara das responsabilidades dos 
transportadores é fundamental para 
responder às redes de tráfico de 
migrantes que transportam migrantes 
de barco para a Austrália e que têm 
a migração como negócio. Todavia, 
numa perspectiva preventiva, a Lei da 
Imigração e Asilo não clarifica que tipo 
de informação sobre os passageiros 
e tripulantes deve ser fornecida 
pelos transportadores, nem quais as 
obrigações específicas destes últimos 
no que se refere à verificação do 
estatuto legal de todos os passageiros 
antes de embarcar para Timor-Leste. 

Em termos de crimes de imigração, a 
lei de Imigração e Asilo identifica três 
tipos de crimes: auxilio à imigração 
irregular, solicitação irregular de 
trabalho e tráfico de pessoas. 

O auxílio à imigração irregular (artigo 
79) refere-se a qualquer pessoa 
que, por quaisquer meios, assista 
ou facilite a entrada e permanência 

irregular de um estrangeiro em 
território nacional. Este crime é 
punido com prisão até três anos, 
sendo a pena de um a quatro anos no 
caso de ser motivado pelo objectivo 
de obtenção de lucro. 

Solicitação irregular de trabalho 
(artigo 80) é definido como a 
contratação ou facilitação da 
contratação, através de remuneração 
em dinheiro ou géneros, de 
estrangeiros para trabalhar em 
qualquer sector da economia. Este 
crime é punido com pena de prisão 
até três anos. 

A lei tipifica também o crime de tráfico 
de pessoas e de tráfico de menores 
(artigo 81) como corrrespondendo 
ao caso de toda e qualquer pessoa 
que, por quaisquer meios de ameaça 
ou uso de força ou outras formas de 
coacção, por fraude, engano, abuso 
de posição de poder ou de posição 
de vulnerabilidade da vítima, recrute, 
transfira, aloje ou receba pessoas 
com o objectivo de as explorar ou 
introduzir em circuitos de exploração 
sexual, trabalho forçado, escravatura 
ou tráfico de órgãos humanos. Este 
crime é punido com pena de prisão 
de três a oito anos. 

Apesar da convenção de Palermo 
sobre tráfico de pessoas estabelecer 
que os países de destino devem 
garantir condições para que as vítimas 
recuperem, garantindo-lhes apoio 
e um estatuto legal durante esse 
processo, a lei timorense não refere 
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qual o estatuto legal das vítimas 
de tráfico enquanto recuperam, os 
procedimentos para a sua protecção 
ou as responsabilidades nesta 
matéria. Está actualmente a ser 
elaborada legislação específica sobre 
esta matéria. A lei de Imigração e Asilo 
pune ainda a associação criminosa 
para cometer crimes relacionados 
com a migração com pena de prisão 
entre dois e cinco anos (artigo 82). 

4.4 Enquadramento 
institucional da gestão das 
migrações

A gestão das migrações inclui várias 
instituições públicas, designadamente 
o Serviço de Migração, a SEFOPE 
e o Departamento de Assuntos 
Consulares. Estas são as três 
instituições-chave no controlo da 
entrada, permanência e saída de 
território timorense por parte de 
cidadãos estrangeiros. 

O gráfico 1 revela o papel central 
desempenhado pelo Serviço de 
Migração na gestão das migrações, 
já que é responsável pela concessão 
de vistos comuns de Classe I e II, 
renovação de vistos, elaboração de 
pareceres sobre vistos de trabalho 
e vistos para estabelecer residência 
e ainda pelo processamento e 
autorização de autorizações de 
residência e respectiva renovação. É 
também responsável por desemvolver 
operações de monitorização de 

estrangeiros em território timorense 
e por iniciar processos de expulsão do 
país. É a força policial responsável pela 
investigação de crimes associados à 
migração. 

O Serviço de Migração é um 
departamento autónomo, integrado 
no Ministério da Defesa e Segurança 
e na dependência do Secretário de 
Estado da Segurança, de acordo com 
a Lei Orgânica 30/2009 de 18 de 
Novembro. De acordo com essa lei, o 
Serviço de Migração é um serviço de 
segurança cujo principal objectivo é 
controlar a circulação de pessoas nas 
fronteiras e a estadia e as actividades 
de estrangeiros em território 
timorense. O Serviço de Migração é 
também uma força policial. 

Para além do Serviço de Migração, 
a gestão das migrações envolve 
o Departamento de Assuntos 
Consulares e a SEFOPE. Neste 
quadro, o Serviço de Imigração e 
a SEFOPE são responsáveis pela 
elaboração de pareceres que estão 
na base da autorização ou recusa de 
vistos de trabalho e para estabelecer 
residência, enquanto o Departamento 
de Assuntos Consulares é responsável 
pela concessão desses mesmos vistos. 

A SEFOPE é também responsável 
pela realização de operações de 
fiscalização das condições de 
trabalho, o que inclui também o 
trabalho de estrangeiros. 
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Gráfico 1: Papéis desempenhados pelas instituições na gestão das migrações
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A gestão das migrações inclui, para 
além das actividades fundamentais 
apresentadas atrás, outras actividades 
promovidas por instituições públicas, 
vários tipos de organizações da 
sociedade civil e organizações 
internacionais. Assim, de acordo 
com a diversidade de papéis e 

experiências de trabalho naquele 
sector, identificámos as seguintes 
tipologias de intervenção promovidas 
pelas instituições e organizações em 
Timor-Leste, apresentadas no quadro 
3.
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Quadro 3: Tipologias de intervenção no sector das migrações

Experiências de trabalho no tema das migrações Organizações

Apoio a 
migrantes

• Resolução de questões 
relacionadas com abusos dos 
direitos dos migrantes

• Apoio a migrantes presos em 
trânsito entre países

• Sindicatos
• Labour Advocacy 

Institute for East 
Timor (LAIFET)

• HAK Association
• OIM

Monitorização

• Acompanhamento do tema da 
migração laboral. 

• Monitorização do número de 
estrangeiros a trabalhar nas 
empresas em Timor-Leste

• Acompanhamento do tráfico 
humano e migração irregular 
através do tema dos direitos 
humanos

• Acompanhamento do tema 
da migração no âmbito da 
monitorização da conduta das 
forças de segurança e defesa.

• Acompanhamento dos 
estrangeiros que residem nos 
Sucos

• Recolha de estatísticas sobre 
migrações

• Sindicatos e LAIFET
• HAK Association
• Mahein Foundation
• Chefes de Suco
• Serviço de Migração

Partilha de 
informação

• Recolha e partilha de informação 
sobre migrantes a residir nos 
Sucos

• Partilha de informação entre 
instituições públicas a trabalhar 
no tema da gestão das migrações

• Partilha de informação junto das 
empresas

• Chefes de Suco
• Sindicatos
• Serviço de Migração
• Departamento de 

Assuntos Consulares
• SEFOPE
• CCI de Timor-Leste

Advocacia 
pelo controlo 
dos imigrantes

• Intervenção junto das 
instituições para limitar a 
imigração laboral

• Sindicatos
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Tipologias de intervenção no tema do tráfico 
humano Organizações

Apoio • Apoio social

• Fundação Alola
• Psychosocial 

Recovery and 
Development in East 
Timor (PRADET)

• OIM

Monitorização

• Acompanhamento do tráfico 
humano

• Acompanhamento do tema 
do tráfico humano e migração 
irregular através de outros 
temas

• Fundação Alola
• HAK Association
• Fundação Mahein

Participação 
em grupo de 
trabalho

• Partilha de informação
• Participação na elaboração da lei 

sobre tráfico humano

• Departamento de 
Assuntos Consulares

• Fundação Alola
• PRADET
• Ministério da 

Solidariedade Social 
(MSS)

“Advocacy” • “Advocacy” sobre tráfico 
humano • Fundação Alola

Encaminha-
mento para 
serviços

• Encaminhamento das vítimas 
para serviços

• Fundação Alola
• MSS

Formação
• Treino e sensibilização
• Formação de prestadores de 

serviços

• Fundação Alola
• PRADET
• OIM

Financiamento • Apoio financeiro a prestadores 
de serviços na área do tráfico 

• OIM
• MSS
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Quando analisamos o quadro 
institucional mais abrangente, 
verificamos que a migração é um tema 
transversal ao trabalho de diversas 
entidades. Presentemente, os tipos 
de trabalho e papéis desempenhados 
pelas organizações da sociedade civil, 
instituições públicas e organizações 
internacionais incluem:

�� O apoio a migrantes em situação 
regular e irregular, em casos de 
abuso dos seus direitos humanos e 
laborais, e a migrantes presos em 
viagem, por parte de organizações 
da sociedade civil, sindicatos e pela 
OIM (no caso desta última, apenas 
a migrantes presos em viagem). 
Os tipos de apoio prestado 
incluem a mediação com patrões e 
instituições públicas, apresentação 
dos casos de abuso às autoridades 
competentes e apoio social no caso 
dos migrantes presos em viagem; 

�� A monitorização das migrações (e, 
mais especificamente, do número 
e do trabalho desempenhado pelos 
migrantes, dos direitos humanos 
dos migrantes, das migrações 
irregulares e da gestão fronteiriça) 
por parte de organizações como 
os sindicatos, a LAIFET, a HAK 
Association e a Fundação Mahein. 
O Serviço de Migração também 
monitoriza este fenómeno através 
da recolha de dados. Os Chefes de 
Suco registam informação sobre os 
estrangeiros que vivem nos Sucos; 

�� Partilha de informação sobre temas 
relacionados com as migrações, 
entre as principais instituições do 
Estado que trabalham na gestão 
das migrações mas também 
com outros actores, através do 
Comité Consultivo Nacional sobre 
Migrações e Desenvolvimento 
coordenado pelo Serviço de 
Migração;

�� “Advocacy” pelo controlo dos 
migrantes trabalhadores por parte 
dos sindicatos e da LAIFET.

No que respeita ao tema do tráfico 
de pessoas e do tráfico ilícito de 
migrantes, os tipos de papéis 
desempenhados incluem:

�� Monitorização do tráfico de 
pessoas pelas organizações 
internacionais (designadamente a 
OIM e organizações da sociedade 
civil como a Fundação Alola e a 
PRADET);

�� Participação em grupos de trabalho 
sobre o tópico (designadamente, 
o grupo que está a elaborar a lei 
sobre tráfico de pessoas e que é 
coordenado pelo departamento de 
Assuntos Consulares e inclui outras 
instituições públicas e organizações 
da sociedade civil); 

�� Formação de prestadores 
de serviços, informação e 
desenvolvimento de capacidades 
junto das comunidades sobre o 
tema do tráfico humano, por parte 
da PRADET, Fundação Alola e OIM; 
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�� Apoio a vítimas de tráfico de 
pessoas pela Fundação Alola e pela 
PRADET, incluindo apoio social 
directo e articulação com outras 
entidades; 

�� “Advocacy” pelos direitos das 
vítimas;

�� Apoio financeiro a projectos no 
domínio do tráfico de pessoas pela 
OIM e o MSS.

Em geral as organizações da 
sociedade civil abordam o tema 
das migrações e, em particular, das 
migrações irregulares, por intermédio 
de temas como o trabalho, os 
direitos humanos ou a segurança 
e gestão das fronteiras. Neste 
contexto, as actividades associadas 
com informação e integração, apoio 
social a migrantes em situação de 
vulnerabilidade e “advocacy” pelos 
direitos dos migrantes são limitadas. 

Não estão a ser realizadas 
actividades de formação dos actores, 
designadamente dos prestadores de 
serviços, em temas relacionados com 
as migrações regulares e irregulares 
ou o tráfico de migrantes. 

Contudo, as organizações que 
trabalham questões relacionadas com 
género e os prestadores de serviços 
na área da recuperação psico-social 
contam com a questão do tráfico 
humano como um dos seus temas de 
trabalho. O trabalho sobre este tema 

centra-se habitualmente no tráfico 
de mulheres para exploração sexual, 
mas as situações mais frequentes no 
caso de Timor-Leste correspondem 
a casos de homens traficados para 
trabalhos forçados, o que demonstra a 
importância de envolver organizações 
como os sindicatos. 

As organizações que prestam 
apoio a vítimas de tráfico fazem 
também trabalho de advocacy e 
dão informação às comunidades e 
formação a prestadores de serviços 
sobre o tema do tráfico de pessoas. 

Apesar de estarem previstas na Lei de 
Imigração e Asilo de 2003, artigo 9, 
não foi possível encontrar associações 
de migrantes para além da Associação 
Comercial da Comunidade Chinesa 
Timor Oan de Timor-Leste. 

4.5 Caracterização da 
população estrangeira em 
Timor-Leste

De acordo com os Censos de 2010, a 
população de outras nacionalidades 
representa 1,03% da população 
de Timor-Leste, ou seja, 10.983 
pessoas. Todavia, a sua distribuição 
pelo território nacional (ver anexo 
2) apresenta-se como bastante 
desigual, verificando-se uma grande 
concentração em Díli. 
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Gráfico 2: Distribuição da população estrangeira por distritos (em %)
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Fonte: Censos de Timor-Leste 2010.

Gráfico 3: Distribuição da população timorense e estrangeira por idade 
 (em %)
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Gráfico 4: Distribuição da população estrangeira por nacionalidade (em %)
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Fonte: Censos de Timor-Leste 2010.

Tal como é perceptível no gráfico 2, 
Díli alberga mais de 60% da população 
estrangeira no país. Os distritos de 
Bobonaro e Oecussi, ambos distritos 
de fronteira, ocupam o segundo 
e terceiro lugar, embora a grande 
distância de Díli, com 5,6% e 4,83% 
respectivamente. 

A distribuição etária da população 
estrangeira apresenta-se mais 
envelhecida do que a timorense, tal 
como ilustrado pelo gráfico 3.

Os grupos etários mais representados 
na população estrangeira em 
Timor-Leste situam-se entre os 25 e 
os 39 anos de idade, ou seja, adultos 
em idade activa. Segue-se o grupo 
etário entre os 40 e os 49 anos de 
idade. Trata-se, assim, de um padrão 
demográfico bastante diferenciado 

face à população timorense, que 
apresenta uma estrutura mais jovem, 
em que os grupos etários mais 
representados situam-se entre os 
cinco e os 19 anos de idade. 

Em termos de sexo, a população 
estrangeira em Timor-Leste é 
composta, na sua maioria, por 
homens, apesar da percentagem de 
mulheres ser bastante significativa 
(41%). 

A nacionalidade mais representada 
na população estrangeira em 
Timor-Leste é a indonésia, com cerca 
de 50%, seguida da chinesa e da 
filipina. Ainda do continente asiático, 
mas em menor número, estão os 
cidadãos do Paquistão e do Vietname. 
Fora do continente asiático, o maior 
número de estrangeiros provém 



Observatório ACP das Migrações

42

da Austrália, Portugal e do Brasil, 
reflectindo o papel que estes países 
têm desempenhado na cooperação 
com Timor-Leste em sectores como 
os da segurança e defesa e da 
educação, entre outros, o que se 
traduz na presença dos seus cidadãos 
no território timorense.

4.6 Escolher Timor-Leste como 
país de destino

Com o objectivo de conhecer 
melhor os percursos migratórios 
e a integração dos imigrantes em 
Timor-Leste, a equipa conduziu um 
inquérito junto de 32 estrangeiros 
que residem e trabalham no país. 

No que se refere às motivações 
para migrar, 19 dos 32 inquiridos 
que responderam ao inquérito 
referiram motivações económicas. 
Outras motivações mencionadas 
têm a ver com a procura de novas 
experiências pessoais e profissionais 
(sete referências) e motivações 
familiares (cinco referências). Há 
também motivações relacionadas 
com perseguição e receio pela sua 
segurança no país de origem. 

Entre os principais motivos para 
escolher Timor-Leste como país de 
destino estão os que têm a ver com 
questões económicas - a existência 
de oportunidades, a possibilidade 
de melhorar as condições de vida e 
a procura de emprego. Outras das 
motivações mais referidas têm a ver 

com o facto dos inquiridos terem 
familiares no país e, sobretudo, a 
proximidade geográfica relativamente 
ao país de origem. 

Neste sentido, as motivações 
económicas são importantes 
enquanto determinantes da 
migração para Timor-Leste. Outras 
questões surgem associadas, como a 
importância das redes de suporte na 
integração dos migrantes e nas suas 
decisões em termos de migração, 
bem como a proximidade geográfica. 

O tipo de motivações mencionadas 
parece coincidir com a avaliação das 
condições de vida, o que evidencia 
a insatisfação dos migrantes com os 
seus níveis de rendimento mas sugere 
também que nem todos os casos de 
migração têm na sua base apenas 
questões económicas. Este padrão 
de motivações parece ir ao encontro 
das abordagens de autores como 
de Haas, que salienta a importância 
das aspirações e das capacidades 
na explicação dos determinantes 
das migrações. Ou seja, as pessoas 
migram se têm capacidade e recursos 
para tal e se entendem o projecto 
migratório como a realização de 
determinado tipo de aspirações, 
em que se pode incluir a melhoria 
das condições económicas, novas 
experiências pessoais e profissionais 
e outras. 

No que respeita ao acesso a recursos 
para migrar, cerca de metade dos 
inquiridos, 48.65%, usou o seu próprio 
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rendimento para migrar. Contudo, 
29.7% pediram dinheiro emprestado 
a familiares e amigos, 13.5% pediram 
um empréstimo e 8,1% tiveram a 
sua viagem financiada pela entidade 
empregadora. 

Todavia, na análise dos recursos que 
permitem a realização do projecto 
migratório importa ter em conta 
não apenas os recursos financeiros 
mas também outros recursos como 
a instrução, o acesso a meios de 
transporte, que é habitualmente 
maior para quem reside nas zonas 
urbanas, bem como o acesso a 
informação e a redes de contactos e 
de apoio que facilitam a viagem e a 
integração. 

Migração laboral em Timor-Leste

Timor-Leste é actualmente procurado 
por migrantes que pretendem aceder 
a oportunidades de trabalho e/
ou de negócio. Em muitos casos, a 
decisão de migrar para Timor-Leste 
está associada à presença de 
familiares e amigos no país, os quais 
proporcionam apoio no processo 
de integração social e laboral. 
Verificam-se também situações em 
que os migrantes são trazidos pelos 
seus empregadores no país de origem 
quando estes iniciam negócios ou 
têm contratos em Timor-Leste.

Efectivamente, o acesso ao mercado 
de trabalho por estrangeiros está 
previsto no artigo 8 da Lei de 

Imigração de 2003 que afirma que “ao 
estrangeiro é permitido o exercício 
de actividade remunerada, de forma 
independente ou assalariada, com 
as limitações estabelecidas na lei”. 
No número 2 afirma-se que “não é 
permitido o exercício de actividade 
remunerada ao estrangeiro que 
não se encontre munido de visto ou 
documento adequado nos termos da 
presente lei”.

No âmbito da legislação laboral 
timorense, estabelece-se que 
“os estrangeiros que exercem 
uma actividade profissional em 
Timor-Leste gozam dos mesmos 
direitos e estão sujeitos aos mesmos 
deveres aplicáveis aos trabalhadores 
nacionais”, de acordo com o artigo 
77º da Lei do Trabalho de 2012. O 
número 2 daquele artigo refere que 
“o contrato de trabalho celebrado 
com trabalhador estrangeiro 
deve ser escrito e ser autorizado 
pela autoridade competente, 
observando-se as regras previstas em 
legislação especial”.

Aquela lei estabelece ainda 
que “nenhum trabalhador ou 
candidato a emprego pode ser, 
direta ou indiretamente, beneficiado, 
prejudicado, privado de qualquer 
direito ou isento de qualquer dever 
em razão, nomeadamente, de cor, 
raça, estado civil, sexo, nacionalidade, 
ascendência ou origem étnica, 
posição social ou situação económica, 
convicções políticas ou ideológicas, 
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religião, instrução ou condição física 
ou mental, idade e estado de saúde” 
(artigo 6).

A migração laboral é apresentada 
pelos entrevistados no âmbito do 
presente trabalho como um dos 
principais desafios na gestão das 
migrações em Timor-Leste10.

Assim, a principal questão levantada 
em relação à imigração laboral 
pelos informantes privilegiados 
entrevistados refere-se às suas 
consequências em termos de 
competição entre trabalhadores 
timorenses e trabalhadores 
estrangeiros por oportunidades de 
trabalho, num contexto em que estas 
são escassas. Neste quadro, há um 
entendimento de que os estrangeiros 
ocupam postos de trabalhos 
que poderiam ser preenchidos 
por timorenses em áreas como 
o comércio, a construção civil, a 
restauração e a hotelaria. 

Por outro lado, são também expressas 
preocupações com a discriminação 
entre trabalhadores estrangeiros 
e trabalhadores timorenses, em 
desfavor destes últimos, em termos 
de valor dos salários e de regalias, 
tendo sido também referidos, por 
dois dos sindicatos entrevistados, 
exemplos de situações de conflito nos 

10 Entrevistas com duas instituições do 
Estado, quatro ONG, três Sindicatos 
entrevistados em Outubro de 2012.

locais de trabalho associados a estas 
questões11.

Foram também apresentadas 
preocupações em relação à 
concorrência entre vendedores 
timorenses e estrangeiros, tendo sido 
reportados conflitos nos mercados 
tradicionais de Baucau, Comoro e 
Suai12 por três das ONG entrevistadas. 
Porém, no que se refere à promoção 
de actividades comerciais por 
estrangeiros, a lei determina que “o 
exercício da actividade comercial 
em mercados tradicionais ou o 
comércio ambulante é reservado a 
cidadãos timorenses” (artigo 6, n. 3 
do Decreto-Lei Nº24/2011 de 8 de 
Junho), pelo que estas actividades 
estão vedadas a imigrantes. 

Apesar das preocupações com 
as oportunidades de trabalho e a 
concorrência, existe também a ideia 
que o país necessita de trabalhadores 
qualificados estrangeiros para se 
desenvolver. Esses trabalhadores 
deveriam ficar temporariamente 
no país e durante esse período 
contribuir para o desenvolvimento 
de capacidades dos trabalhadores 
timorenses, e depois sair13.

11 Entrevistas com sindicatos em Outubro de 
2012.

12 Entrevistas com três ONG em Outubro de 
2012.

13 Entrevistas a três dos sindicatos 
entrevistados e duas das ONG 
entrevistadas em Outubro de 2012.
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Gráfico 5: Pareceres SEFOPE entre 2009 e 2011

2009 2010 2011

Vistos de trabalho  Vistos fixação residência  

Vistos com parecer negativo   Total pareceres 

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Fonte: SEFOPE, 2009, 2010, 2011.

Controlo do trabalho de estrangeiros 
em Timor-Leste

O controlo do trabalho de 
estrangeiros em Timor-Leste é feito 
por duas vias ou em dois momentos 
diferentes: pela via da emissão de 
vistos de trabalho e de vistos para 
a fixação de permanência para o 
exercício de actividades profissionais 
e, num segundo momento, através do 
controlo dos estrangeiros a trabalhar 
no país. Em ambos os momentos, 
verifica-se uma intervenção da 
SEFOPE.

Assim, da observação do gráfico 
5 percebemos que o número de 
pareceres emitidos pela SEFOPE para 
a autorização de vistos de trabalho 
e vistos de fixação de permanência 
em 2009 foi de 760, tendo mais 
que duplicado no ano seguinte, 
para 1.535. Em 2011, o número de 

pareceres elaborados manteve-se 
próximo do número de 2010, com 
1.530 pareceres. 

A partir da análise do gráfico, 
podemos também perceber que a 
grande maioria dos vistos solicitados 
obtiveram um parecer positivo: 
87,2% em 2009, 89,6% em 2010 e 
89,9% em 2011. A maioria dos vistos 
com parecer positivo são vistos de 
trabalho: 89,44% em 2009, 92,95% 
em 2010 e 93,24% em 2011. 

Os vistos para fixação de permanência 
representaram 10,56% dos vistos 
com parecer positivo em 2009, 7,05% 
em 2010 e 6,76% em 2011. 

Para além da análise dos pareceres 
para vistos de trabalho e para vistos 
de fixação de permanência, olhamos 
agora para a origem dos solicitantes 
nos últimos três anos.
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Gráfico 6: Distribuição dos requerentes de vistos de trabalho dos 15 países 
com maior número de requerentes
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Fonte: SEFOPE, 2009, 2010, 2011.

Gráfico 7: Distribuição dos requerentes de vistos por níveis de 
desenvolvimento humano dos países de origem (em %)

Muito 
elevado IDH, 

11,04

Elevado IDH, 
4,1

Médio IDH, 
82,51

Baixo IDH, 
2,34

Fonte: SEFOPE, 2009, 2010, 2011 e Nações Unidas, 2012.
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Assim, da análise do gráfico 6, 
percebemos que a maioria dos 
vistos de trabalho são solicitados 
por cidadãos de três países asiáticos: 
Indonésia, China e Filipinas. Ainda no 
contexto asiático, importa considerar 
a Malásia, Singapura, Índia, Sri Lanka 
e Tailândia como países de origem de 
requerentes destes vistos. De outros 
continentes destacam-se o número 
de vistos solicitados por australianos, 
portugueses e brasileiros.

Olhando para os países de origem dos 
imigrantes com base nos seus níveis 
de desenvolvimento humano, de 
acordo com a classificação das Nações 
Unidas, obtemos a distribuição 
apresentada no gráfico 7.

De acordo com o gráfico 7, a grande 
maioria (83%) dos requerentes 
de vistos de trabalho e de fixação 
de permanência para exercício de 
actividade profissional provém 
de países com um nível médio de 
desenvolvimento humano, o que 
evidencia a importância das migrações 
Sul-Sul em Timor-Leste. Seguem-se os 
requerentes provenientes de países 
com um IDH muito elevado (11%). 
Apenas 2% provém de países com 
baixo IDH. 

É importante ter em consideração 
que estes números não incluem 
as pessoas que trabalham para as 
Nações Unidas, as quais dispõem 
de Autorizações Especiais de Estada 

concedidas pelo Ministro do Interior 
de acordo com a Lei da Imigração, 
artigo 17. Os estrangeiros integrados 
em projectos de cooperação entre 
Timor-Leste e outros países também 
têm esse tipo de visto.

4.7 Migração laboral irregular 
em Timor-Leste

No âmbito das entrevistas realizadas 
em Timor-Leste, a situação descrita 
como mais habitual por 11 dos 
18 informantes privilegiados 
entrevistados, em termos de 
imigração irregular, consiste no 
exercício de actividades profissionais 
por estrangeiros com visto de turismo 
(o qual pode ser obtido à entrada em 
território timorense).

Naquela situação podem encontrar-se 
indivíduos que trabalham ou realizam 
actividades comerciais com visto de 
turismo válido (pode ser renovado até 
90 dias), incluindo aqueles que saem 
e voltam a entrar em Timor-Leste 
de modo a obter um novo visto de 
turismo, e migrantes que trabalham 
com visto de turismo ou autorização 
de residência fora do prazo. 

No que se refere à imigração irregular, 
foram também referidas situações de 
migrantes que entram ilegalmente 
no país pelas fronteiras terrestres ou 
marítimas. Em 2010, por exemplo, 
foram reportados 32 casos de 
pescadores estrangeiros a pescar 
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ilegalmente nas águas timorenses14. 
Por outro lado, foram também 
reportadas pela Fundação Mahein, 
no seu Relatório de 2013, situações 
de entradas irregulares na fronteira 
terrestre por motivos de trabalho e 
negócios.

No âmbito da Inspecção Geral do 
Trabalho (IGT), são realizadas visitas 
de inspecção aos locais de trabalho 
nas quais se procura identificar a 
conformidade das condições de 
trabalho com a lei, bem como a 
situação legal dos trabalhadores 
estrangeiros. A IGT visitou 641 
estabelecimentos em 2009 (nos 
13 distritos), 684 em 2010 (em 11 
distritos) e 751 em 2011 (em 11 
distritos). Apesar do número de 
estabelecimentos inspeccionados ter 
crescido, o número de trabalhadores 
envolvidos diminuiu de 10091 em 
2009 para 8210 em 2010, voltando a 
crescer para 9.675 em 2011. 

O número de casos de não 
conformidade com a lei do trabalho 
identificados pela IGT também 
diminuiu, passando de 6.376 casos 
em 2009 para 2.480 em 2010 e 2.229 
em 2011, verificando-se assim uma 
queda de mais de 50%. O Gráfico 7 
apresenta o número de trabalhadores 
estrangeiros a trabalhar com visto de 
turismo identificados pela SEFOPE 
entre 2009 e 2011. 

14 Dados recolhidos durante entrevista com 
ONG em Outubro de 2012.

Gráfico 8: Identificação de casos de 
migrantes em situação 
irregular no trabalho de 
fiscalização da SEFOPE
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Fonte: SEFOPE, 2009, 2010, 2011.

Entre 2009 e 2011 foram identificados 
871 estrangeiros a trabalhar de modo 
irregular em Timor-Leste. Destes, 662 
eram homens e 209 eram mulheres. 
Da análise do Gráfico 7 podemos 
perceber ainda que o número de 
estrangeiros identificados a trabalhar 
com visto de turismo diminuiu entre 
2009 e 2011 de 350 para 254, ou seja, 
registaram-se menos cerca de 100 
casos.

Para além dos dados absolutos, 
parece-nos pertinente perceber o 
peso das situações de estrangeiros a 
trabalhar sem o visto adequado no 
total dos casos de não conformidade 
com a lei, tal como apresentado no 
gráfico 9.
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Gráfico 9: Peso dos casos de migrantes em situação irregular no total dos 
casos de não-conformidade com a lei do trabalho (em %)
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Gráfico 10: Percentagem de trabalhadores estrangeiros sem o visto adequado 
por sectores de actividade em 2009, 2010, 2011 (em %)
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Apesar do número de casos de 
estrangeiros a trabalhar sem o visto 
apropriado ter decrescido entre 
2009 e 2011, o seu peso no total dos 
casos de não conformidade com a lei 
do trabalho aumentou de 5.49% em 
2009 para 11.4% em 2011. Também 
o número de casos que envolve 
trabalhadores estrangeiros aumentou 
de 8.38% em 2009 para 13% em 2011. 

O gráfico 9 mostra também 
que a maior parte dos casos 
de não-conformidade com a 
lei envolvendo trabalhadores 
estrangeiros refere-se a situações 
relacionadas com vistos. A 
percentagem de casos aumentou 
de 66.4% de todos os casos com 
trabalhadores estrangeiros para 87% 
de todos os casos com estrangeiros 
em 2011. 

Dos gráficos 8 e 9 percebemos 
que houve uma diminuição 
importante do número de casos 
de não-conformidade com a lei 
identificados pela Inspecção do 
Trabalho. O número de trabalhadores 
estrangeiros sem visto adequado 
para trabalhar diminuiu em cerca 
de 100. Todavia, parece existir uma 
atenção especial relativamente aos 
trabalhadores estrangeiros, já que, 
apesar do número de casos de não 
conformidade ter diminuído, a sua 
percentagem no total dos casos 
aumentou. 

A presença de trabalhadores 
estrangeiros a exercerem uma 

actividade profissional sem estarem 
devidamente autorizados para tal 
distribui-se de forma diferenciada 
pelos diferentes sectores da 
economia. 

Tal como ilustrado  pelo gráfico 10, o 
sector do comércio manteve-se, entre 
2009 e 2011, como o sector no qual 
foram identificadas mais situações de 
estrangeiros a trabalhar com visto de 
turismo, com pelo menos 30% dos 
casos identificados anualmente. Em 
seguida surge o sector da indústria, 
com valores próximos dos 20%. No 
sector da construção verificou-se 
um aumento de 18% dos casos 
em 2009 para 20% em 2011. Em 
sentido contrário, a percentagem 
de casos de estrangeiros a trabalhar 
irregularmente em oficinas diminuiu 
de 16% em 2009 para 4% em 2011.

4.8 Experiência migratória e 
estatuto legal

De modo a compreender melhor os 
percursos migratórios e a situação 
legal dos migrantes no país, o 
questionário aplicado a migrantes 
em Timor-Leste incluiu questões 
relacionadas com informação, apoio 
e situação legal. 

Para a maioria dos migrantes (28 
em 32) esta é a primeira vez que se 
encontram em Timor-Leste. Em 62,5% 
dos casos, o percurso dos migrantes 
foi directo a partir do seu país de 
origem; para 12 houve paragens 
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noutros países, com destaque para 
a Indonésia. Para a maioria dos 
inquiridos (87.5%) Timor-Leste 
constituiu o destino final. 

No que se refere à informação que os 
migrantes dispunham antes de viajar 
para Timor-Leste, percebemos que 9 
dos 32 inquiridos possuíam apenas 
informações genéricas, sabiam pouco 
ou não sabiam nada sobre o país. 
Seis imigrantes tinham informação 
de que existiam possibilidades de 
emprego e/ou de negócio. Alguns 
inquiridos referiram que sabiam que 
Timor-Leste tinha sofrido um conflito, 
que era uma nova nação e que é um 
país católico. 

A fonte de informação sobre 
Timor-Leste mais referida pelos 
inquiridos é a sua rede de amigos 
e familiares. Outras fontes de 
informação referidas pelos 
migrantes incluem a Internet, outras 
pessoas que já tinham viajado para 
Timor-Leste e outras pessoas que já 
viviam em Timor-Leste. 

Neste contexto, 21 dos 32 inquiridos 
afirmam ter tido ajuda para viajar para 
Timor-Leste, designadamente ao nível 
da documentação, apoio financeiro e 
informação sobre o país. O processo 
migratório inclui assim apoio por 
parte de outras pessoas – no acesso 
a recursos e a informação – e em 
alguns casos, tal como se percebeu 
atrás, constitui uma motivação para 
migrar para Timor-Leste. 

No que respeita ao estatuto legal dos 
migrantes à entrada em Timor-Leste, 
percebemos que 25 dos 32 inquiridos 
entrou no país com visto de turismo e 
5 com visto de trabalho. Há ainda um 
caso de entrada no país sem visto e 
um caso de entrada com estatuto de 
refugiado. 

Actualmente, a situação dos 
inquiridos em termos de vistos está 
sintetizada no quadro 4.

A partir da análise do quadro 4, 
podemos verificar que 13 dos 32 
inquiridos estão em Timor-Leste com 
visto de turismo expirado. Outro 
tipo de situações de irregularidade 
incluem o exercício de actividades 
profissionais com visto de turismo 
ainda dentro do prazo (4), o exercício 
de actividades profissionais com o 
visto de trabalho expirado (1) e uma 
situação de permanência no país sem 
visto. 

Ou seja, percebemos que a maioria 
dos migrantes inquiridos entrou em 
Timor-Leste com visto de turismo 
e que, na maioria das situações de 
irregularidade, estão a trabalhar com 
um visto de turismo fora do prazo. 

Quanto aos inquiridos que se 
encontram actualmente em situação 
regular, oito têm autorização de 
residência e três têm visto de 
trabalho. Há ainda uma situação de 
um inquirido a aguardar o resultado 
do processo de requerimento de asilo 
e um refugiado. 
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Quadro 4: Tipo de visto que os inquiridos têm no momento do inquérito

Que visto tem actualmente Frequência %
Visto de trabalho expirado 1 3,12
Sem visto 1 3,12
Trabalha com visto de turismo dentro do prazo 4 12,50
Visto de turista expirado 13 40,62
Visto de trabalho 3 9,38
Requerente de asilo 1 3,12
Estatuto de refugiado 1 3,12
Autorização de residência 8 25,00
Total 32 100,00

Fonte: Questionários aplicados junto de migrantes.

Quanto à documentação, 
praticamente todos os inquiridos têm 
os seus documentos em sua posse. 
Apenas foram reportados dois casos 
de migrantes que perderam os seus 
documentos. 

Em termos do processo de 
regularização, 75% dos 32 inquiridos 
já tentaram regularizar a sua situação 
em Timor-Leste. Mais de metade 
dos inquiridos afirma que não teve 
dificuldades em fazê-lo. Todavia, os 
que referiram ter sentido dificuldades 
salientam o grande número de 
documentos necessários, os custos 
elevados do processo, o tempo que 
demora e as dificuldades associadas 
ao não-conhecimento da língua. 
Outras dificuldades referem-se à 
pouca informação dada ao longo 
do processo, nomeadamente sobre 
possibilidades de acesso a apoio legal, 
o tratamento pouco humanitário e 

ainda a falta de profissionalismo e 
transparência. 

4.9 Situação socioeconómica 
dos migrantes em 
Timor-Leste

A experiência dos migrantes em 
Timor-Leste foi também incluída no 
questionário realizado a imigrantes, 
nomeadamente no que diz respeito 
à sua situação social e laboral e às 
suas perspectivas de integração. 
Todavia, apesar de estes resultados 
não poderem ser considerados 
representativos da realidade dos 
migrantes em Timor-Leste, levantam 
questões para serem trabalhadas em 
pesquisas subsequentes. 

Em termos de relações familiares, 
que podem representar um papel 
importante em termos de apoio e 
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integração, 13 dos 32 inquiridos têm 
família em Timor-Leste (incluindo, 
conforme os casos, cônjuges, filhos, 
pais, tios, primos, avós e/ou irmãos). 
A maioria dos inquiridos vive com 
amigos ou com familiares.

Cerca de 81% dos migrantes inquiridos 
(26 dos 32 respondentes) encontra-se 
a trabalhar em Timor-Leste. Os 
migrantes trabalham sobretudo 
nos sectores do comércio, serviços, 
hotelaria e construção. Importa ter 
em conta que estes sectores têm 
registado taxas de crescimento da 
ordem dos 11% (comércio, serviços 
e hotelaria) e 9,5% (construção), 
de acordo com as estimativas do 
Relatório de Desenvolvimento 
Humano de 2011 para 2009 a 2014 
(PNUD, 2011: 124).

No sector do comércio, os 32 
migrantes que responderam ao 
presente questionário trabalham em 
lojas, como supervisores ou como 
comerciantes. No sector da hotelaria, 
trabalham como supervisores 
e na restauração. No sector da 
construção, trabalham como 
supervisores, soldadores e operários. 
No sector dos serviços, trabalham 
como professores, voluntários, em 
escritórios. Foram inquiridas três 
pessoas que trabalham como calling 
girls. Na maioria das situações, o 
tipo de trabalhos que os migrantes 
realizam em Timor-Leste são em 
sectores semelhantes àqueles em 
que trabalhavam nos seus países de 
origem.

Quadro 5: Tipo de trabalho que 
os inquiridos fazem em 
Timor-Leste

Tipo de trabalho Frequência
Vendedor de porta a 
porta

2

Gerente de comércio 4
Supervisor de 
hotelaria

1

Supervisor de 
construção

1

Soldador 1
Empresário 2
Comerciante 1
Hotelaria e 
restauração

3

Construção 3
Calling girl 3
Acessor jurídico 1
Trabalha numa loja 1
Professora 1
Voluntária 1
Trabalha num 
escritório

1

Total 26
Fonte: Questionários aplicados junto de 

migrantes.

Dos 32 inquiridos, 13 conseguiram 
emprego através de amigos. Outros 
inquiridos acederam a oportunidades 
de trabalho através de candidaturas, 
vieram integrados na missão das 
Nações Unidas, receberem convitea 
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de instituições que trabalham em 
Timor-Leste ou foram trazidos 
por empresas que investiram no 
país. Na maioria dos casos (21 
em32), os inquiridos não tiveram 
dificuldades em encontrar trabalho. 
Efectivamente, estes resultados 
indicam a importância das redes de 
amigos e familiares no acesso ao 
emprego, em linha com o que foi já 
referido sobre os determinantes da 
migração, o acesso a recursos para 
migrar e o acesso à informação sobre 
o país. 

Em termos dos horários de trabalho, 
50% dos 26 migrantes trabalha oito 
horas por dia, enquanto que nove 
não têm horário de trabalho definido. 
Quanto ao número de dias de 
trabalho, 12 dos inquiridos trabalha 
6 dias por semana, cinco trabalham 
todos os dias e cinco não tem 
número de dias de trabalho definido. 
No que respeita às condições de 
trabalho, foram reportados 12 tipos 
de situações de abuso sofridas por 
três migrantes. Foram reportadas 
três situações de violência, ameaças, 
coacção para realizar tarefas contra 
a sua vontade e condições de 
trabalho perigosas. Outras situações 
referem-se ao não pagamento de 
salário (uma referência), manipulação 
do salário (uma referência) e abusos 
verbais (uma referência). 

A maioria dos inquiridos, 26 dos 32, 
envia dinheiro para o seu país de 
origem. Os recursos são enviados para 

os pais, cônjuge, filhos ou para todo 
o agregado familiar. As remessas são 
utilizadas para fazer face a despesas 
de educação, alimentação, habitação 
e saúde dos familiares dos inquiridos. 
Em dois casos, as remessas servem 
para pagar o empréstimo contraído 
para viajar para Timor-Leste. 

Procurámos ainda perceber outras 
dimensões relacionadas com a 
integração dos migrantes em 
Timor-Leste, como por exemplo 
o acesso a cuidados de saúde, as 
redes de solidariedade e apoio, a 
participação social e o conhecimento 
das línguas que se falam no país. 

Sobre o acesso a cuidados de saúde 
em Timor-Leste, percebemos que 
17 dos migrantes inquiridos já 
recorreram aos serviços de saúde, os 
quais classificam maioritariamente 
como razoáveis ou bons. Dos 
17 inquiridos que afirmam ter 
necessitado de cuidados médicos, 
14 afirmam que acederam a esses 
cuidados no país.

No que respeita à integração dos 
migrantes em redes de solidariedade 
ou a formas de apoio que lhes 
permitam fazer face a dificuldades, 24 
dos 32 inquiridos afirma ter alguém 
a quem recorrer, mas outros nove 
afirmam não dispor de redes de apoio 
a quem recorrer em Timor-Leste 
no caso de necessitarem. Aqueles 
que dispõem de apoio recorrem 
sobretudo a amigos, familiares ou 
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colegas. As ONG, Igreja, Mesquita e 
o namorado/companheiro têm uma 
referência cada enquanto apoios para 
os migrantes. 

A maioria dos migrantes (26/32) 
não participa em nenhum tipo de 
actividade social, cultural, religiosa 
ou desportiva. Os sete migrantes 
que participam em actividades 
frequentam igrejas, têm actividades 
sociais, culturais ou de desporto. 

Quanto ao conhecimento da língua 
Tétum, 18 dos 32 inquiridos tem 
um nível básico da língua, sete 
tem um bom nível e dois têm um 
conhecimento muito bom. Cinco dos 
migrantes inquiridos afirmam não ter 
conhecimento da língua. Em 75% dos 
casos, os inquiridos aprenderam com 
amigos e colegas. 

No que respeita à decisão de migrar 
para Timor-Leste, 27 dos 32 inquiridos 
indicam estar satisfeitoa com essa 
decisão. Em termos da avaliação geral 
da sua situação em Timor-Leste, 21 
dos 32 migrantes inquiridos avaliam a 
sua condição como boa e cinco como 
razoável. Pelo contrário, cinco dos 
inquiridos consideram a sua situação 
má ou muito má. As justificações 
para as avaliações positivas passam 
principalmente pelo facto de os 
migrantes terem um rendimento 
razoável ou uma boa situação 
socioeconómica, bem como uma boa 
adaptação à sociedade. As avaliações 
negativas referem-se sobretudo à 
falta de trabalho, à situação irregular 

ou aos factos de não se ter amigos 
ou de se querer voltar para o país de 
origem. 

Em termos de perspectivas de 
futuro, 13 dos 32 migrantes não 
sabem quanto tempo irão ficar 
em Timor-Leste. Quatro inquiridos 
afirmam querer ficar em Timor-Leste 
no longo prazo e dois pretendem 
residir permanentemente no país. 
Cinco dos 32 respondentes afirmam 
querer ficar em Timor-Leste entre 
três e 10 anos e quatro dos inquiridos 
querem ficar no país até mais um ano. 
Em termos de perspectivas de futuro, 
nove dos 32 inquiridos gostava de 
abrir um negócio, enquanto que 
outros sete não sabem. Seis dos 
inquiridos pretendem voltar para 
o país de origem. Dois migrantes 
afirmam querer encontrar emprego 
e outros dois pretendem manter um 
bom trabalho. 

No que se refere às sugestões para 
a política de recepção de migrantes, 
cerca de 12 dos 32 inquiridos não 
apresentam propostas. Entre as 
sugestões referidas estão o acesso a 
emprego, acesso a informação sobre 
direitos e o tratamento dado aos 
requerentes de asilo. São também 
referidas sugestões no que se refere 
aoacesso a saúde e a medicamentos, 
bem como à educação para os filhos 
de imigrantes. Outras sugestões 
referem-se a mais instituições 
a intervirem neste sector, à 
simplificação dos vistos e aos 
processos de abertura de negócios. 
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Situações de abuso dos migrantes 
em Timor-Leste

A condição de irregularidade dos 
migrantes constitui habitualmente 
uma situação de vulnerabilidade, 
quer no contexto laboral quer perante 
as autoridades e a comunidade 
em geral. De modo a obtermos um 
quadro mais preciso da situação dos 
migrantes em situação irregular em 
Timor-Leste, procurámos perceber, 
junto dos actores locais que intervêm 
neste tema, a sua experiência no 
contacto com os migrantes.

Os sindicatos dos sectores do 
comércio e serviços e da construção 
e outras organizações de defesa 
dos trabalhadores estão entre 
as entidades não estatais com 
contacto regular com trabalhadores 
imigrantes, incluindo aqueles que 
estão em situação irregular. De um 
modo geral, os migrantes recorrem 
àquelas organizações perante uma 
situação de conflito laboral, quer 
directamente, quer através de colegas 
que os encaminham, de modo a 
obterem alguma forma de apoio para 
a resolução da situação15. 

O quadro 6 apresenta o número 
de casos de abuso dos direitos dos 
trabalhadores migrantes reportados 
por organizações que intervêm na 

15 Entrevistas com sindicatos e ONG em 
Outubro de 2012.

defesa dos direitos dos trabalhadores. 
Entre 2009 e 2012, estas organizações 
estiveram envolvidas na resolução 
de casos que envolveram pelo 
menos 115 pessoas de seis países 
diferentes. Entre as nacionalidades 
mais representadas estão a chinesa, 
indonésia e filipina. 

Em termos qualitativos, foram 
descritas várias formas de abuso dos 
direitos dos trabalhadores migrantes, 
as quais ilustram diversas formas de 
vulnerabilidade. Uma das situações 
mais comummente reportadas 
consiste no não-pagamento de 
salários ou no incumprimento 
das promessas feitas aquando do 
recrutamento. Nesses casos, a 
situação irregular dos migrantes 
limita a sua capacidade de fazerem 
valer os seus direitos. 

Foram também relatadas situações 
de retenção dos passaportes dos 
imigrantes pelos empregadores. 
Nestas situações os trabalhadores 
vêm-se impossibilitados de voltar 
ao seu país, de abandonar o posto 
de trabalho ou de regularizar a sua 
situação em Timor-Leste. 
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Quadro 6: Distribuição de casos de abusos de direitos dos trabalhadores 
migrantes reportados por organizações de defesa dos 
trabalhadores, entre 2009 e 2012, por nacionalidade

Nacionalidade Número
Chinesa 35
Indonésia 29
Bangladesh 10
Índia 5
Filipinas 35
Myanmar 1
Total 115

Fonte oral: Entrevistas realizadas em Díli com sindicatos e organizações de defesa dos 
trabalhadores.

Para além das situações de abuso 
de trabalhadores migrantes, foram 
também reportadas situações de 
abusos por parte das autoridades na 
fronteira, nas quais houve intervenção 
de uma ONG que trabalha na área 
dos direitos humanos. Em 2010, 
a associação registou 4 casos que 
tinham a ver com mau tratamento por 
parte da polícia de fronteira e 2 que 
respeitavam à polícia de imigração. 
Em dois casos, as mulheres foram 
sujeitas a assédio sexual e quatro 
homens sofreram abusos físicos. 

Estes casos tiveram implicações em 
processos disciplinares em 2 ou 3 
casos, mas não há grande pressão 
social e, por outro lado, algumas 
vítimas não sabem a identidade do 
agressor. A associação de defesa 
dos direitos humanos expôs o caso 
junto do Departamento de Justiça, do 
Departamento de Segurança e Defesa 
e do Primeiro-Ministro16.

16 Entrevista com ONG em Outubro de 2012.
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Descrição de casos de abuso dos direitos dos trabalhadores migrantes pelas 
organizações de defesa dos direitos dos trabalhadores

Há também casos de trabalhadores chineses, paquistaneses, malaios em que 
os patrões prometem salários mais elevados e depois quando chegam essas 
promessas não são cumpridas. Por vezes também não têm alojamento. Os 
patrões não tratam do visto de trabalho. 
Há situações de não pagamento de salários ou de retenção de documentos. 
Por vezes os contratos não estão escritos. Os empregadores dizem que retêm 
os passaportes porque os contratos ainda não estão cumpridos e assim im-
pedem que o trabalhador abandone o posto de trabalho ou passe para outro 
trabalho, principalmente quando as condições que lhes foram propostas não 
são cumpridas. 
Fonte oral: Entrevista a ONG em Outubro de 2012

Já tiveram situações em que foram mediadores de conflitos entre os trabal-
hadores imigrantes e empregadores. Houve uma situação de trabalhadores 
indonésios a quem foi retido o passaporte. Depois esses passaportes foram 
levados para serem carimbados como se os trabalhadores já tivessem saído do 
país. Isto foi feito de modo a limitar as possibilidades dos trabalhadores muda-
rem de emprego. Os trabalhadores dirigiram-se ao sindicato e explicaram a 
situação. Foi feito trabalho de mediação com a empresa. Os trabalhadores tin-
ham visto de turismo. Foi o empregador quem organizou a viagem para Timor-
Leste. Estes trabalhadores não estavam a receber salário. Recebiam apenas 
para as despesas diárias e quando pediam. Estavam com 8 meses de salários 
em atraso. Foi feito acordo com o empregador e este pagou o salário e viagem 
de volta para a Indonésia. 
Fonte oral: Entrevista a sindicato em Outubro de 2012

Duas situações de trabalhadores do Bangladesh. Não deram o pagamento 
após o fim do projecto. A empresa é timorense. Os trabalhadores tinham visto 
e já estavam desde 2003 no país. Posteriormente o pagamento foi feito. 
Das Filipinas, 32 pessoas numa só empresa. Estavam a trabalhar na construção 
mas não receberam compensação. Vieram fazer queixa e foi feita mediação 
com a SEFOPE. E houve resultados. Havia cinco ou seis com visto. 
Da Indonésia, catorze pessoas que trabalharam numa empresa timorense e 
não receberam. A empresa estava a aguardar o pagamento do Estado. Conse-
guiram resolver. 
Myanmar: 1 pessoa. Pagaram salário durante pouco tempo. Estava a trabalhar 
em Same. Falta pagar 50%.
Fonte oral: Entrevista Sindicato em Outubro de 2012
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4.10 Tráfico humano em 
Timor-Leste

A investigação de casos de tráfico 
humano cabe ao Serviço de Migração 
de Timor-Leste. Existem contudo 
outras organizações que intervêm 
neste sector numa perspectiva de 
apoio às vítimas e de “advocacy”. 

O debate sobre a questão do 
tráfico humano em Timor-Leste foi 
incrementado pelo relatório sobre 
vítimas de tráfico humano para 
exploração sexual publicado em 2004 
pela Fundação Alola, uma ONG local, 
o qual identificou 115 potenciais 
vítimas, todas estrangeiras, a 
trabalhar na indústria do sexo em 
Díli. Posteriormente, em 2006, 
foram investigados e enviados para 
julgamento dois casos de tráfico 
humano. Um desses casos envolveu 
mulheres, menores de idade, que 
foram obrigadas a trabalhar como 
prostitutas. O segundo caso refere-se 
à tentativa de tráfico de mulheres 
timorenses para a Síria. 

Tal como sistematizado pela 
representação da OIM em 
Timor-Leste, entre 2008 e 2012 
foram identificadas 33 vítimas de 
tráfico humano pelas instituições que 
intervêm no sector. A identificação 
das vítimas foi feita, na maioria dos 
casos, pelo Serviço de Migração ou 
pela Polícia Nacional de Timor-Leste, 
que identificaram 24 destas vítimas. 
As restantes 9 foram identificadas 

por organizações da sociedade civil, 
prestadores de serviços ou outros 
não especificados. 

No que respeita ao perfil das vítimas, 
verificamos que, de acordo com os 
dados recolhidos e sistematizados 
pela OIM, a sua idade média é de 25 
anos, tendo sido reportados casos 
que envolvem vítimas entre os 15 e 
os 39 anos de idade. Em termos de 
sexo, 14 das vítimas são mulheres e 
19 são homens. No que se refere à 
nacionalidade, foram identificadas 13 
vítimas de Myanmar, 8 da Indonésia, 
6 do Camboja, três da China e três de 
Timor-Leste. Em termos de finalidade 
do tráfico de pessoas, 19 das vítimas 
foram traficadas para trabalho 
forçado, 12 para exploração sexual 
e dois foram alvo de tentativa de 
tráfico. No que se refere aos casos de 
trabalho forçado, foram identificados 
pescadores explorados em barcos. No 
caso da exploração sexual, as vítimas 
foram obrigadas a prostituírem-se17. 

No âmbito do trabalho de campo foram 
também apontados alguns dados 
sobre o modo de funcionamento 
das redes de tráfico humano em 
termos do recrutamento, transporte 
e estratégia de entrada no país. De 
um modo geral, as vítimas de tráfico 
chegaram a Timor-Leste na sequência 
de promessas de bons empregos 
e salários que depois não vieram a 
confirmar-se. Em termos de meio de 

17 Informação recolhida junto da OIM em Dili.
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transporte, as vítimas chegaram por 
via aérea, marítima e pela fronteira 
terrestre. As estratégias utilizadas 
para entrar no país incluem situações 
como fazer passar as mulheres por 
filhas ou companheiras, mudar o 
nome das vítimas para dificultar a 
sua localização, evitar que as vítimas 
conheçam o nome dos traficantes 
para que não os possam identificar, o 
pagamento de subornos ou a entrada 
no país de modo ilegal, sem passar 
nos postos de fronteira. 

Apoio a vítimas de tráfico humano

Está em curso um projecto 
implementado pela OIM, com o 
apoio do Millenium Development 
Goals Achievement Fund – Espanha, 
que promove o apoio a vítimas 
de tráfico humano e violência de 
género, bem como a capacitação dos 
prestadores de serviços neste sector 
e a sensibilização da comunidade. 
Este projecto, intitulado “Supporting 
Gender Equality and Women’ Rights 
in Timor-Leste Joint Programme”, 
conta com a parceria da UNFPA e 
da Fundação Alola e intervém na 
promoção da igualdade de género e 
dos direitos das mulheres. 

A partir do início de 2012, o Estado 
de Timor-Leste assumiu o apoio 
às vítimas de tráfico identificadas 
através do MSS, que conta com uma 
verba específica para responder a 
este tipo de situações. Para este 
efeito, o MSS trabalha em parceria 

com a PRADET, uma ONG local que 
garante a protecção, alojamento e 
apoio a vítimas de tráfico. 

No que respeita ao trabalho de 
informação e sensibilização, o 
material sobre o tema do tráfico 
humano – cartazes de campanhas 
de informação, directório de 
serviços, etc. – está direccionado 
principalmente para situações que 
envolvem mulheres. Todavia, até ao 
momento, a maioria das vítimas é 
do sexo masculino. Para além disso, 
há uma tendência para associar o 
tráfico humano à prostituição. Assim, 
importa, a este respeito, reflectir 
sobre o trabalho com homens vítimas 
de tráfico humano e, por outro 
lado, olhar para outros sectores ou 
actividades em que as mulheres 
poderão ser também vítimas de 
tráfico. 

Para além do apoio a vítimas de tráfico 
humano, as organizações do sector 
realizam actividades de formação e 
sensibilização junto das comunidades 
e de outras instituições, procurando 
prevenir situações de tráfico humano, 
bem como fortalecer as formas de 
identificação das vítimas.

Com o objectivo de elaborar uma lei 
respeitante ao tráfico humano, foi 
recentemente estabelecido um grupo 
de trabalho inter-ministerial e inter-
institucional em que se encontram 
representados o Departamento de 
Assuntos Consulares, o Serviço de 
Migração, o MSS, a Fundação Alola e 
a PRADET, entre outras instituições. 
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4.11 Tendências das migrações

A identificação precisa de tendências 
no que se refere às migrações 
irregulares é dificultada pela própria 
natureza do fenómeno. Contudo, 
é possível apontar alguns factores 
de aumento ou de diminuição que 
permitem de alguma forma antecipar 
as principais tendências futuras. 

A economia timorense registou 
uma taxa de crescimento18 de 
10% em 2011, num contexto de 
crise internacional. As receitas 
do país provêm principalmente 
das exportações de petróleo, que 
representam cerca de 90% do total 
das suas receitas. Por outro lado, é a 
única economia baseada no dólar na 
região. 

O Plano de Desenvolvimento 
Estratégico timorense para 
2011-2030 permite identificar 
alguns sectores em que é possível 
antecipar uma forte procura de 
mão-de-obra imigrante. De acordo 
com este documento, o país pretende 
melhorar a sua indústria de petróleo 
e gás, para o que poderá necessitar 
de trabalhadores estrangeiros, 
especialmente trabalhadores 
especializados. O desenvolvimento 
do turismo e hotelaria, que é 
considerado estratégico, pode 
ser também atractivo para os 
trabalhadores imigrantes.

18 O PIB – Produto Interno Bruto é medido 
excluindo as receitas de petróleo pelo FMI 
– Fundo Monetário Internacional e pelo 
Banco Central de Timor-Leste.

O país está a investir em 
infraestruturas, especialmente na 
melhoria e construção de estradas, 
electrificação e redes de comunicação. 
A construção é actualmente um 
dos principais sectores a empregar 
trabalhadores migrantes e deverá 
continuar a ser atractivo para os 
trabalhadores migrantes. 

A economia timorense é altamente 
dependente de bens importados. 
Os principais parceiros económicos 
e fornecedores são a Indonésia e a 
China, ambos países de origem de 
imigrantes. As relações comerciais e as 
redes económicas podem contribuir 
para as migrações na medida em 
que investidores poderão trazer 
trabalhadores do seu país de origem 
e, por outro lado, devido ao facto 
dos imigrantes contribuírem para a 
promoção de parcerias económicas 
com os seus países de origem. 

Por outro lado, existem factores 
geográficos importantes. Timor-Leste 
constitui um ponto de passagem para 
migrantes que procuram chegar à 
Austrália, designadamente através 
de intermediários indonésios. Em 
2012 foram capturadas 26 pessoas 
de Myanmar que estavam a bordo de 
um barco indonésio e que se dirigiam 
para a Austrália19. A Fundação Mahein 
(Mahein Foundation, 2013) assinala 

19 Radio Timor-Leste, 30 Março de 2012 
citado http://easttimorlegal.blogspot.
pt/2012/03/viqueque-police-present-more-
than-20.html.

http://easttimorlegal.blogspot.pt/2012/03/viqueque-police-present-more-than-20.html
http://easttimorlegal.blogspot.pt/2012/03/viqueque-police-present-more-than-20.html
http://easttimorlegal.blogspot.pt/2012/03/viqueque-police-present-more-than-20.html
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em particular a natureza porosa da 
fronteira terrestre com a Indonésia:é 
comum que cidadãos de ambos os 
países atravessem a fronteirapor 
motivos familiares ou económicos, 
sem conhecimento das autoridades.

As redes informais de amigos e 
familiares desempenham um papel 
importante na decisão de migrar e 
na integração dos migrantes. Estas 
redes contribuem para a manutenção 
da migração a partir da Indonésia, 
Filipinas e da China, na medida 
em que existem já comunidades 
estabelecidas daqueles países em 
Timor-Leste. 

Por outro lado, Timor-Leste tem 
procurado conseguir a entrada na 
ASEAN. Se aceite, o país poderá 
receber imigrantes especializados no 
âmbito do acordo ASEAN Economic 
Community Blueprint, na medida 
em que este acordo inclui medidas 
para promover a mobilidade de 
profissionais especializados nos 
sectores da indústria e serviços. A 
implementação do acordo deverá 
iniciar-se em 2015 numa fase-piloto. 

Por outro lado, a presença da missão 
das Nações Unidas implicou a entrada 
de pessoas de todos os continentes. 
Neste sentido, com a saída daquela 
missão é expectável a redução do 
número de migrantes de fora da 
região. A capacidade de atracção de 
migrantes de países de nível muito 
elevado de IDH, que constituem 
neste momento o segundo grupo 

de estrangeiros mais numeroso 
no país, dependerá da evolução 
da economia timorense. No que 
respeita à migração proveniente de 
países como Portugal e o Brasil, por 
questões históricas e de língua, os 
fluxos poderão manter-se. O mesmo 
se aplica à Austrália, nomeadamente 
devido à  proximidade geográfica. 

Para além das condições económicas 
internas e externas e geográficas, a 
presença de imigrantes irregulares 
está também associada às condições, 
em termos da legislação e da sua 
aplicação, que lhes permitem 
regularizar-se, bem como aos níveis 
de controlo e fiscalização da sua 
entrada e permanência. 

De acordo com os dados disponíveis, 
o número de migrantes em situação 
irregular identificados no âmbito da 
fiscalização do IGT-SEFOPE diminuiu 
entre 2009 e 2011. 

Por outro lado, o número de pareceres 
a vistos de trabalho emitidos pela 
SEFOPE, entre 2009 para 2011, de 
cerca de 750 para mais de 1500. 
Os pareceres positivos também 
cresceram de quase 600 para cerca 
de 1200. Esta evolução poderá ser 
atribuída a uma maior entrada de 
imigrantes ou a uma maior motivação 
para regularizar a sua situação no 
país, o que por sua vez pode dever-se 
ao aumento da fiscalização. Em 
contrapartida, pode ter também a 
ver com a melhoria da capacidade 
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dos serviços para responder às 
solicitações de vistos de trabalho e 
vistos para estabelecer residência. 

Tendências do tráfico humano

Os casos de tráfico humano 
registados em Timor-Leste desde 
2008 ascendem a 33, o que 
corresponde àmédia bastante baixa 
de cerca de 8 vítimas por ano. Até ao 
momento, foram a tribunal apenas 
dois casos relacionados com tráfico 
de pessoas. Todavia a identificação 
e quantificação deste fenómeno são 
dificultados pelasua própria natureza. 
Estudos mais antigos, como o que 
foi realizado pela Fundação Alola, 
referem a presença de possíveis 
vítimas de tráfico no sector da 
prostituição. 

No decurso do trabalho de campo, 
foram apontados diversos factores 
que podem contribuir para um 
aumento do número de casos de 
tráfico humano, nomeadamente 
a existência de redes de tráfico no 
país ou com relação com o país, a 
porosidade das fronteiras, a pouca 
prioridade dada ao tema e o facto 
de Timor-Leste ter uma situação 
económica que pode ser atractiva 
em termos de tráfico de pessoas. 
Todavia, estes factores poderão ser 
contrariados pelo facto de já existirem 
projectos no terreno, sensibilização 
e informação, bem comopelo 
enquadramento legislativo que está 
actualmente em preparação. 

4.12 Impactos das migrações no 
desenvolvimento

Na presente pesquisa, os impactos 
da imigração, regular e irregular, no 
desenvolvimento estão relacionados 
com questões como as competências 
e o emprego, o desenvolvimento 
do sector privado, a habitação e o 
consumo. 

No que respeita à questão das 
competências e emprego, a 
imigração permite aos empregadores 
acederem a recursos humanos que 
preenchem lacunas no mercado local 
de emprego, nomeadamente ao 
nível dos trabalhadores qualificados. 
Através dos trabalhadores migrantes, 
é também possível transferir 
conhecimentos e competências para 
trabalhadores locais e contribuir para 
reduzir as lacunas de competências 
(tal como foi explicitamente referido 
por três dos informantes privilegiados 
entrevistados). Estes impactos são 
especialmente importantes num 
quadro em que se verifica escassez 
de recursos humanos qualificados. 
O estudo sobre emprego jovem 
promovido pela SEFOPE e pela OIT 
em 2007 concluiu que 60% dos 
empregadores considera que os 
jovens que se candidatam a ofertas de 
emprego estavam pouco preparados 
em termos de competências técnicas 
e profissionais (SEFOPE e OIT, 2007: 
26). 

Durante o trabalho de campo, foram 
referidas diversas preocupações 
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relativamente ao impacto dos 
migrantes no mercado de trabalho. 
A questão mais frequentemente 
referida pelos informantes 
privilegiados (seis referências) tem 
a ver com a concorrência entre 
os trabalhadores timorenses e os 
imigrantes no mercado de trabalho. 
Porém, não dispomos de dados 
suficientes que permitam estabelecer 
uma relação directa entre o 
desemprego, incluindo juvenil, e a 
imigração em Timor-Leste. 

De acordo com os dados disponíveis 
sobre o emprego, recolhidos a 
partir do Inquérito ao Emprego 
realizado pelo SEFOPE e pela OIT 
em 2010, podemos dizer que os 
níveis de desemprego são baixos em 
Timor-Leste (cerca de 3,6%), mas o 
nível de emprego vulnerável é muito 
elevado (cerca de 70%)20. 

No que se refere aos impactos 
negativos, a questão mais referida 
no âmbito do trabalho de campo 
tem a ver com a concorrência 
entre trabalhadores timorenses 
e trabalhadores imigrantes pelas 
oportunidades de emprego. Esta 
questão é colocada ao nível da 
imigração em geral e, no que respeita 

20 De acordo com o Inquérito ao Emprego 
de Timor Leste (2010: 14), o emprego 
vulnerável corresponde aos casos de 
trabalhadores por conta própria ou de 
membros que contribuem para a família. O 
emprego vulnerável é calculado somando 
estes dois grupos e calculando o seu peso 
no total do emprego.

à imigração irregular, é referido 
especificamente o trabalho dos 
imigrantes com visto de turismo. 

Não dispomos, contudo, de dados 
que permitam estabelecer uma 
relação directa entre desemprego, 
designadamente desemprego jovem, 
e imigração em Timor-Leste. 

Olhando para os dados 
disponibilizados pelo Inquérito 
ao Emprego, verificamos, assim, 
que os níveis de desemprego são 
baixos, cerca de 3,6%, mas que 
os níveis de emprego vulnerável 
são efectivamente elevados, cerca 
de 70%. Este número deve-se em 
grande parte ao peso da agricultura 
no PIB e no emprego (este sector 
emprega 66% da população activa). 
Todavia, a presença de imigrantes em 
situação irregular no sector agrícola 
parece muito reduzida, de acordo 
com os dados da Inspecção Geral do 
Trabalho. 

Nas áreas urbanas, o desemprego é de 
cerca de 6.9% (quase o dobro da taxa 
nacional), de acordo com o Inquérito 
ao Emprego (2010). Uma pesquisa 
conduzida pelo Banco Mundial 
em 2007 inquiriu empregadores 
formais em contexto urbano sobre 
emprego e competências dos 
trabalhadores, tendo concluído 
que os trabalhadores manuais e de 
serviços entram nas empresas com 
baixas qualificações e que menos de 
metade dos trabalhadores possuíam 
as competências necessárias para 
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desempenharem as suas funções de 
modo totalmente competente. Foram 
indicadas lacunas a nível técnico, do 
domínio da língua, do atendimento ao 
cliente e relativamente às questões 
financeiras (Das e O’Keefe, 2007). 

No entanto, para  esclarecer as 
questões relacionadas com a 
concorrência entre trabalhadores 
timorenses e estrangeiros, seria 
fundamental dispor de dados sobre 
a procura e oferta de competências, 
bem como sobre o perfil dos 
imigrantes. Porém, esta informação 
não está disponível, nem fpoi ossível 
obtê-la para o presente estudo. 

Em Timor-Leste, os imigrantes têm 
vindo a promover o sector privado 
através da criação de empresas. 
Segundo um estudo do Peace Dividend 
Trust publicado em 2009, que 
inquiriu 2.384 empresas, 504 eram 
propriedade de cidadãos estrangeiros 
e 46 eram parcerias entre investidores 
timorenses e estrangeiros. Os 
migrantes podem ainda contribuir 
para o estabelecimento de laços 
económicos com os seus países de 
origem em sectores como o comércio 
e o turismo. 

No sector do comércio, a questão 
da concorrência entre comerciantes 
ambulantes timorenses e estrangeiros 
foi referida nalgumas das entrevistas 
com informantes privilegiados. 
Foram referidos casos de conflitos 
entre vendedores migrantes e 
vendedores timorenses nalguns 

distritos, nos mercados tradicionais 
– apesar de, tal como referido atrás, 
a venda ambulante e nos mercados 
tradicionais apenas poder ser levada 
a cabo por cidadãos timorenses, de 
acordo com a Lei de Licenciamento 
das Actividades Comerciais nº 
24/2008 de 8 de Junho. 

A presença de imigrantes pode ser 
também relacionada com uma maior 
procura de casas para arrendamento 
bem como com o aumento do 
consumo local, principalmente em 
Dili. Ao olharmos para o índice de 
preços no consumidor para Dili, 
verificamos que os preços das casas 
registaram uma variação de 5,6% 
em 2009/2010, 8,8% em 2010/2011 
e 9,35% em 2011/2012. Por sua vez, 
os preços dos produtos alimentares 
aumentaram 11,4% em 2009/2010, 
17,3% em 2010/2011 e 11,9% em 
2011/2012. Porém, não é possível 
estabelecer uma relação directa 
entre a presença de migrantes em Dili 
e o aumento dos preços dos bens e 
serviços. 

Impactos do tráfico humano

No que respeita aos impactos do 
tráfico humano, foram referidos 
impactos ao nível da saúde pública, 
nos casos em que o tráfico está 
associado à exploração sexual. 
Apesar de se colocarem questões 
a este nível, importa lembrar que 
a maioria das vítimas de tráfico 
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humano registadas em Timor-Leste 
são homens, em situação de trabalho 
forçado e, por outro lado, que não 
existe uma relação automática entre 
prostituição e tráfico humano. 

Neste sentido, importa distinguir 
os fenómenos da prostituição e do 
tráfico humano de modo a poder 
clarificar as suas causas e impactos 
respectivos. Por outro lado, foram 

manifestadas preocupações com os 
possíveis impactos da presença de 
redes de tráfico de pessoas no país 
ao nível do envio de timorenses para 
outros países, tendo-se já registado 
uma situação de tentativo de tráfico 
de mulheres timorenses.
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5. Conclusão

A migração irregular, o tráfico 
de pessoas e o tráfico ilícito de 
migrantes têm de ser enquadrados 
nas migrações em geral e no contexto 
histórico, económico, social e 
geográfico de Timor-Leste. 

Os migrantes residentes no país 
podem ser caracterizados como 
sendo, na sua maioria, adultos 
do sexo masculino, apesar do 
número relevante de mulheres. Em 
Timor-Leste, os migrantes residem 
fundamentalmente em Díli. 

Através do questionário aplicado aos 
imigrantes a viver no país, foi possível 
perceber que as questões económicas 
e as redes familiares desempenham 
um papel importante na decisão de 
escolher Timor-Leste como país para 
migrar. 

Os impactos das migrações, 
incluindo das migrações irregulares, 
estão associados ao emprego, 
à coesão social, ao mercado de 
habitação, ao consumo, à criação 
de emprego e à introdução de 
novas tecnologias e conhecimentos. 
Apesar de não existirem dados 
que permitam perceber os seus 
impactos ao nível da concorrência 
com os trabalhadores migrantes no 
âmbito do mercado de trabalho, os 
informantes-chave entrevistados 
apresentaram preocupações neste 
sentido. Foram também referidas 

situações de conflito associadas 
a concorrência com vendedores 
timorenses. Enquanto impactos 
positivos das migrações, foram 
salientados a procura no mercado 
de arrendamento, o consumo local, 
a criação de emprego e, no caso dos 
migrantes qualificados, a introdução 
de novas tecnologias e competências. 
Todavia, a existência de relações 
entre estes impactos e as migrações 
carece de pesquisa adicional. 

No que se refere às tendências futuras 
da imigração, foram identificadas 
como condições promotoras as 
obras e infraestruturas planeadas, 
que poderão apresentar-se como 
oportunidades de emprego, a par 
do sector do comércio. Por outro 
lado, pela sua posição geográfica 
e pelos fluxos migratórios já 
estabelecidos através das redes de 
relações dos migrantes, é expectável 
que Timor-Leste continue a atrair 
cidadãos dos países vizinhos. Todavia, 
com a saída da missão das Nações 
Unidas, não é clara a situação em 
termos de imigração proveniente de 
fora da região. 

Quanto ao tráfico humano e ao 
tráfico ilícito de migrantes, o país 
tem registado poucos casos. No caso 
do tráfico de pessoas há já algum 
trabalho que tem vindo a ser realizado 
no terreno que pode contribuir 
para a prevenção do fenómeno. 
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Todavia, tendo em conta a localização 
geográfica do país – entre um dos 
principais destinos de migrantes e 
requerentes de asilo, a Austrália, e 
um dos principais países de origem de 
migrantes, a Indonésia – é expectável 
que se continuem a identificar 
situações de tráfico. Efectivamente, 
o contexto regional é caracterizado 
por grande dinamismo em termos 
dos fluxos migratórios, o qual tem 
sidoobjecto de debate no âmbito 
da ASEAN. Este mesmo tema tem 
tamb+em sido abrordado no âmbito 
das relações com a Austrália, tendo as 
autoridades australianas manifestado 
a intenção de implementar um 
centro para a gestão de migrantes em 
território timorense – pretensão essa 
que não foi atendida. 

A fim de melhorar a gestão das 
migrações, é fundamental a 
disponibilização de informação e a 
criação de espaços de mediação com 
as comunidades migrantes. Neste 
quadro, a sociedade civil poderá 
constituir um parceiro fundamental, 
apoiando ao nível do acolhimento 

dos migrantes e requerentes de 
asilo, prestando informação e 
encaminhamento para serviços, 
dando respostas a situações de 
vulnerabilidade social e promovendo 
o respeito pelos direitos humanos. 

Apesar de as migrações não 
serem abordados no Plano de 
Desenvolvimento Estratégico de 
Timor-Leste 2011-2030, é previsível 
que o país possa necessitar 
de trabalhadores migrantes, 
especialmente qualificados, nos 
sectores da construção, turismo, 
petróleo e gás, na medida em que 
o país continua a ter lacunas em 
quadros especializados. Deverá ser 
desenhada uma estratégia para gerir a 
entrada e permanência de migrantes 
no país que promova os impactos 
positivos da imigração, como sejam 
a transferência de conhecimentos e 
competências, a promoção do sector 
privado ou o estabelecimento de 
laços comerciais e oportunidades de 
negócio com os países de origem dos 
migrantes. 
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6. Recomendações

Neste ponto, elaboramos algumas 
recomendações no que respeita 
ao tema das migrações irregulares, 
tráfico ilícito de migrantes e tráfico de 
pessoas em Timor-Leste. 

6.1 Governo

1. Definição de uma política de 
migração pro-activa que clarifique 
as necessidades e prioridades em 
termos de migração:

1.1  Análise de necessidades, de 
trabalhadores e competências, 
para cada sector económico;

1.2  Análise das competências 
profissionais dos migrantes 
que já vivem em Timor-Leste;

1.3  Levantamento, por sector, das 
necessidades de recrutamento 
de trabalhadores estrangeiros;

1.4  Levantamento, por sector, 
das necessidades de enviar 
trabalhadores timorenses e 
estudantes para outros países;

1.5  Promover processos 
consultivos com os vários 
actores-chave sobre este tema.

2. Revisão da Lei de Imigração e 
Asilo:

2.1  Revisão da Lei de Imigração 
e Asilo de modo a eliminar 
as contradições com a 
Constituição;

2.2  Articular esta Lei com a 
restante legislação que 
respeita à questão da 
migração, designadamente a 
Lei do Investimento Privado 
e do Licenciamento das 
Actividades Comerciais, de 
modo a clarificar o quadro 
legal dos trabalhadores 
migrantes;

2.3  Simplificar os procedimentos 
para a concessão de vistos, 
especialmente a solicitação 
obrigatória de pareceres, de 
modo a usar os recursos de 
modo eficiente;

2.4  Clarificar a transição entre 
vistos (por exemplo, para 
pedir uma autorização de 
residência é necessário obter 
previamente um visto para 
estabelecer residência, mas 
não é claro se para aqueles 
que possuem um visto de 
trabalho o processo é o 
mesmo);

2.5  Especificar as condições 
para atribuição de vistos de 
negócios;

2.6  Criar um quadro legal para os 
dependentes de estrangeiros 
com vistos de estudante, 
pesquisa e    de trabalho;

2.7  Rever o conceito de familiar 
dependente de modo a incluir 
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pais dependentes para efeitos 
de concessão de autorizações 
de residência;

2.8  Os vistos para pesquisa e os 
vistos para estudos devem 
ser integrados e o visto 
de pesquisa deve ter uma 
duração consistente com 
os processos de pesquisa 
científica;

2.9  O Border Pass deve estar 
integrado na Lei de Imigração 
e Asilo e a sua emissão 
deve ser    simplificada e 
descentralizada;

2.10 As vítimas de tráfico devem 
ter acesso a um estatuto 
legal enquanto recuperam;

2.11 Doze anos para a obtenção 
de uma autorização de 
residência permanente é um 
número bastante elevado;

2.12 Especificar o que significa 
“entrada e permanência 
irregular” quando se refere 
a condições  para expulsão;

2.13 Clarificar o que significa 
“ofensa à boa moral” como 
fundamento para expulsão;

2.14 De modo a responder ao 
tráfico ilícito de migrantes 
e tráfico de pessoas, deverá 
ser dada especial atenção 
aos transportadores. 
As multas deverão ser 
agravadas em casos em que 

transportem pessoas sem as 
condições legais para entrar 
no país;

2.15 As penas deverão ser 
agravadas em casos de 
tráfico ilícito de migrantes 
e tráfico humano em   que 
os migrantes tenham sido 
sujeitos a abusos de direitos 
humanos ou a situações de 
risco;

2.16 As multas a empregadores 
que empreguem migrantes 
irregulares devem ser 
agravadas caso persistam na 
mesma conduta;

2.17 Deve ser tido em conta que 
o período de 72 horas para 
pedir asilo é curto, tendo em 
conta a realidade geográfica 
e as questões logísticas do 
país;

2.18 Deve ser permitido um 
quadro de tempo mais 
alargado para conduzir as 
investigações sobre pedidos 
de asilo;

2.19 O recurso das decisões 
sobre o pedido de asilo deve 
ser feito em 24 horas, o que 
é pouco;

2.20 O ACNUR é a organização 
de referência para fazer 
o acompanhamento dos 
processos de pedido de 
asilo. A organização já não 
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está em Timor-Leste. Deve 
ser feita uma actualização 
neste ponto;

2.21 Asilo e migração são duas 
questões diferentes. 
Podem ser eventualmente 
separadas em duas leis. 

3. Enquadramento institucional das 
migrações:

3.1  A autoridade nas questões 
de migração deve estar 
concentrada no Serviço de 
Migração, incluindo todas 
as questões relacionadas 
com vistos, autorizações, 
investigação de crimes e 
controlo de estrangeiros;

3.2  Os recursos ao dispor do 
Serviço de Migração devem 
ser adequados à sua missão;

3.3  O Serviço de Migração 
poderá solicitar pareceres 
de outras instituições e 
trabalhar em cooperação 
com as outras instituições em 
questões relacionadas com as 
migrações;

3.4  Desenvolver a rede consular 
do país e, em coordenação 
com o Serviço de Migração, 
desenvolver a capacidade de 
emissão de vistos;

3.5  Realizar consultas com 
actores-chave para 
identificar um parceiro 
para o acompanhamento 

de requerentes de asilo e 
refugiados;

3.6  Melhorar a cooperação 
nacional e internacional na 
área das migrações;

3.7  Fortalecer os mecanismos de 
consulta como o Conselho 
Consultivo Nacional sobre 
Migrações e Desenvolvimento 
e dar passos para incluir 
representantes das 
comunidades migrantes no 
país.

4. Informação, consciencialização e 
formação:

4.1  Disponibilizar informação 
sobre a legislação relativa 
à migração e aos direitos e 
deveres dos migrantes junto 
de todos os actores: ONG, 
empregadores, organizações 
patronais, sindicatos e media;

4.2  A informação sobre a 
legislação relativa à migração 
deve ser traduzida para 
as línguas das principais 
comunidades presentes no 
país, para além do Tétum e do 
Inglês;

4.3  Promover a formação 
contínua de todos os 
actores, incluindo actores 
estatais e não estatais, sobre 
temas relacionados com as 
migrações;

4.4  Integrar as questões 
relacionadas com as 
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migrações em campanhas 
sobre direitos humanos 
nos curricula das escolas 
públicas e na formação da 
administração pública;

4.5  Criar uma base de dados 
de pessoas a utilizar como 
tradutores em casos de 
emergência.

6.2 Sociedade civil

1. Fortalecer as capacidades da 
sociedade civil para trabalhar nas 
questões das migrações, regulares 
e irregulares, tráfico de pessoas 
e asilo, incluindo imigração 
irregular;

2. Promover iniciativas para 
promover o diálogo e mediar 
relações com as comunidades 
migrantes em Timor-Leste;

3. Desenvolver projectos que 
promovam a informação a 
imigrantes, consciencialização e 
integração;

4. Desenvolver novos serviços 
relacionados com as migrações, 
como sejam a disponibilização 
de informação sobre a lei, 
aconselhamento, apoio legal, 
ou cursos de língua e cultura 
timorense;

5. Participar nos espaços consultivos 
promovidos pelas instituições 
públicas sobre as migrações;

6. Dar especial atenção à questão do 
asilo em parceria com instituições 
públicas;

7. Trabalhar com sindicatos e 
organizações de trabalhadores 
sobre temas relacionados com 
trabalho forçado e tráfico humano.

6.3 Universidades e Centros de 
esquisa

1. Desenvolver o ensino e a 
investigação sobre o tema das 
migrações;

2. Cooperar com organizações 
públicas e não-estatais para 
contribuir para um debate 
informado sobre as migrações.
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8. Anexos

Anexo 1: Questionário 

Linhas de orientação

Todos os respondentes devem participar de modo voluntário. A sua participação 
é fundamental e deve ser agradecida. 

Antes da entrevista os respondentes devem ser informados do objectivo deste 
trabalho. Deve-lhes ser explicado que este estudo pretende contribuir para um 
melhor conhecimento sobre as migrações em Timor-Leste incluindo sobre as 
migrações irregulares, o tráfico ilícito de migrantes e o tráfico de pessoas. 

Os respondentes devem também ser informados de que todos os dados são 
confidenciais e anónimos e que a entrevista demorará entre 30 a 45 minutos. 

Se o respondente se recusar, por qualquer razão, a responder a qualquer 
questão, deve ser respeitado. Se necessitar de fazer uma pausa durante a 
entrevista, deve-lhe ser dado o tempo necessário para tal. 

As entrevistas devem ser conduzidas num lugar onde os respondentes se 
sintam confortáveis, sem interrupções e onde haja privacidade. 

Em todos os momentos, os respondentes devem ser tratados com respeito e 
cordialidade. 

Questionário
1. Caracterização socioeconómica

1.1 Qual é o seu país de origem?
1.2 Em que região do seu país vivia?
1.3 Qual a sua data de nascimento (dia/mês/ano)?
 __/__/__
1.4 Sexo
 01 Feminino  02 Masculino 
1.5 Qual o seu estado civil?
 01 Solteiro 
 02 Casado 
 03 Divorciado 

 04 Viúvo 
 00 Outro. Qual?  
 NR 
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1.6 Quantos filhos tem? 
1.7 Qual o seu nível de habilitações?
1.8 Que trabalho fazia no seu país de origem?
1.9 Como descreveria a região onde vivia no seu país de origem?
 01 Cidade / zona urbana 
 02 Vila / pequena cidade 
 03 Arredores / periferia de uma cidade 
 04 Rural / agrícola 
 00 Outra. Qual?  
 NR 
1.10 Em geral, como avalia as suas condições de vida antes de migrar?
 01 Muito insatisfatórias 
 02 Insatisfatórias 
 03 Razoáveis 

 04 Boas 
 05 Muito boas 
 NR  

1.10.1 Porquê (questões económicas, políticas, outras)?

2. Experiência migratória 
2.1 Porque decidiu sair do seu país de origem?
2.2 Como conseguiu os recursos para sair do país? (pode escolher mais do 

que uma opção)
 01 Vendeu bens 
 02 Tinha poupanças 
 03 Pediu emprestado 
 04 Saiu com uma dívida para  

pagar depois 

 05 Apoio de família e 
amigos 

 00 Outro. Qual?  
 NR 

2.3 Foi a primeira vez que saiu do seu país de origem?
 01 Sim Passe para questão 2.5 
 02 Não Passe para a questão 2.3.1
 NR  
2.3.1 Se não, em que outros países já esteve?
2.5 Porque decidiu vir para Timor-Leste?
2.6 Quando chegou a Timor-Leste (dia/mês/ano)?
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2.7 Foi a sua primeira vez em Timor-Leste?
 01 Sim
 02 Não 
 NR 
2.8 Veio directamente do seu país de origem?
 01 Sim Passe para questão 2.10
 02 Não Passe para questão 2.9
 NR  
2.9  Se Não: por que outros países passou? 
2.10 Timor-Leste era o seu país de destino?
 01 Sim Passe para a questãp 2.11
 02 Não Passe para a questão 2.12
 NR  
2.11 Se Não, qual era?
2.12 Se sim: Porque é que escolheu Timor-Leste como país de destino?
2.13 Que sabia sobre Timor-Leste antes de sair do seu país de origem?
2.14 Como conseguiu essa informação? (pode escolher mais do que uma 

opção)
 01 Através de familiares 
 02 Através de amigos 
 03 Através de pessoas que já viviam em Timor-Leste 
 04 Através de pessoas que já tinham viajado para Timor-Leste 
 05 Através da Internet 
 00 Outro. Qual?  
 NR 
2.15 Viajou com outras pessoas?
 01 Sim 
 02 Não 
 NR 
2.16 Teve alguma ajuda para viajar para Timor-Leste?
 01 Sim 
 02 Não 
 NR 
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2.17 Se Sim, que tipo de ajuda? (pode escolher mais do que uma opção)
 01 Informação sobre o 

país 
 02 Documentação 
 03 Apoio financeiro 

 04 Transporte 
 05 Alojamento 
 00 Outro. Qual?  
 NR  

2.18 Qual o seu estatuto legal quando entrou em Timor-Leste?
 01 Sem visto 
 02 Visto de turista 
 03 Autorização de 

trabalho 

 04 Estatuto de 
refugiado 

 00 Outro. Qual?  
 NR  

2.19 Que estatuto legal tem agora?
 01 Sem visto 
 02 Visto de turista 
 03 Autorização de 

trabalho 
 04 Requerente de asilo 

 05 Estatuto de 
refugiado 

 00 Outro. Qual?  
 NR  

2.20 Tem os seus documentos em sua posse?
 01 Sim 
 02 Não 
 NR 
2.21 Já tentou regularizar a sua situação em Timor-Leste?
 01 Sim 
 02 Não 
 NR 
2.22 Se sim, teve alguma dificuldade? Especifique. 

3. Situação sócio-económica dos migrantes em Timor-Leste
3.1 Tem familiares em Timor-Leste?
 01 Sim Passe para questão 3.2
 02 Não Passe para questão 3.3
 NR 
3.2 Se sim, quem? (pode escolher mais do que uma opção)
 01 Mulher  02 Filhos 
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 03 Mãe 
 04 Pai 
 05 Tio/tia 
 06 Primos 

 07 Avós 
 00 Outro. Qual?  
 NR  

3.3 Com quem vive em Timor-Leste? (pode escolher mais do que uma 
opção)

 01 Mulher 
 02 Filhos 
 03 Mãe 
 04 Pai 
 05 Tio/tia 

 06 Primos 
 07 Avós 
 00 Outro. Qual?  
 NR  

3.4 Está a trabalhar em timor-Leste?
 01 Sim Passe para a questão 3.5
 02 Não Passe para a questão 3.6
 NR NR  
3.5 Se Sim, que tipo de trabalho faz? 
3.6 Se Não, já alguma vez trabalhou em Timor-Leste?
 01 Sim Passe para a questão 3.7
 02 Não Passe para a questão 3.9
 NR  
3.7 Se Sim, que tipo de trabalhos já teve?
3.8 Se trabalha ou trabalhou, como conseguiu encontrar trabalho em 

Timor-Leste?
3.9 Encontrou algumas dificuldades em quando estava a procurar 

trabalho? Se Sim quais?
3.10 Envia dinheiro para o seu país de origem?
 01 Sim Passe para a questão 3.10.1
 02 Não Passe para a questão 3.11
 NR  
3.10.1 Se Sim, para quem envia dinheiro?
3.10.2 Para que é usado o dinheiro (pode escolher mais do que uma opção)
 01 Alimentação 
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 02 Despesas com educação 
 03 Despesas com saúde 
 04 Despesas da habitação (água, electricidade, renda) 
 00 Outra. Qual? 
 NR  
3.11 Já recorreu aos serviços de saúde em Timor-Leste?
 01 Sim Passe para a questão 3.11.1
 02 Não Passe para a questão 3.11.3
 NR  
3.11.1 Se SIM, avalia os cuidados prestados
 01 Muito bons 
 02 Bons 
 03 Razoáveis 

 04 Fracos 
 05 Muito fracos 
 NR  

3.11.2 Teve algumas dificuldades em aceder aos serviços de saúde? Se SIM, 
que dificuldades?

3.11.3 Já alguma vez precisou de cuidados médicos?
 01 Sim 
 02 Não 
 NR 
3.12 Se precisar de ajuda para qualquer questão (alimentação, alojamento, 

deslocações, emocional) em Timor-Leste tem alguém a quem recorrer?
 01 Sim Passe para questão 3.12.1
 02 Não Passe para questão 3.13
 NR  
3.12.1 Se Sim, a quem pede? (pode escolher mais do que uma opção)
 01 Amigos 
 02 Familiares 
 03 Colegas 
 04 ONG 

 05 Igreja 
 Outro. Qual?  
 NR  

3.13 Participa em alguma actividade em Timor-Leste (pode escolher mais 
do que uma opção)

 Sim Não
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 01 Actividades sociais  
 02 Actividades religiosas  
 03 Actividades culturais  
 04 Actividades desportivas  
 Outra. Qual?   
 NR   
3.14 Qual o seu nível de conhecimento da língua que se fala em Timor-Leste?
 01 Nenhum 
 02 Básico 
 03 Bom 

 04 Muito bom 
 NR  

3.14.1 Se tem conhecimento da língua, como aprendeu? (pode escolher 
mais do que uma opção)

 01 Com amigos 
 02 Com familiares 
 03 Teve aulas 

 04 Outro. Qual? 
 NR  

3.15 Em geral, como avalia a sua situação em Timor-Leste?
 01 Muito Boa 
 02 Boa 
 03 Razoável 

 04 Má 
 05 Muito má 
 NR  

3.15.1 Justifique
3.16 Que perspectivas tem para o futuro?
3.17 Quanto tempo pensa ficar em Timor-Leste?
3.18 Mudou a sua opinião sobre as suas condições de vida no seu país de 

origem?
 01 Sim 
 02 Não 
 NR 
3.18.1 Justifique

4. Políticas
4.1 Que mudanças deveriam ser feitas para melhorar a recepção dos 

migrantes em Timor-Leste (nas leis, no sistema de saúde, educação, 
emprego) em Timor-Leste?
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Anexo 2: Mapa de Timor-Leste
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Desde sua independência, Timor-Leste tem recebido migrantes 
em situação regular e irregular, principalmente provenientes de 
países asiáticos, para trabalhar na construção civil, no comércio 
e nos serviços. Apesar de um quadro institucional ter sido 
desenvolvido para responder aos desafios de gestão da migração, 
algumas lacunas ainda existem.

O estudo sublinha que é fundamental desenvolver uma 
abordagem estratégica da migração e considerar o seu papel 
no desenvolvimento. Este processo inclui o estabelecimento de 
prioridades em termos de demanda de trabalhadores estrangeiros 
qualificados e não-qualificados e a criação de canais para a sua 
permanência regular no país. Além disso, devido à existência de 
casos de homens e mulheres migrantes em situações de trabalho 
forçado, o quadro jurídico deve ser reforçado a fim de proteger as 
vítimas e prevenir e combater o tráfico de seres humanos.


