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DESPACHO NO.  59/GM/MTCI/XII/2009

Sobre o Preço do Óleo Alimentar  “ Virgin Oil “

Tornando-se necessário estipular o preço justo e acessível  do
óleo alimentar de produção local com a  marca  “ Virgin Oil ”
para o consumo público no mercado interno do país  e também
com a finalidade de exportação,  e em conformidade com o
Diploma Ministerial  No. 28/2008 de 13 de Agosto , Cap. II,
Artigos 8º e 9º sobre Disposições Relativas ao Abastecimento
do  Arroz  e dos Óleos Alimentares, vem o presente Despacho
estabelecer os seguintes:

1.   Considerando que, o óleo alimentar de marca “ Virgin Oil ”
é  produto local de qualidade prima para o consumo  público
interno e como produto nacional   para ser exportado ;

2.  Considerando os vários factores de  produção do óleo
alimentar  designadamente, o processo de extracção e
elaboração através de uma tecnologia já bastante desen-
volvida em comparação com outros tipos de produção locais
de óleo alimentar ,  e como tal, cabe  ao MTCI estabelecer
um preço justo e acessivel que regule a circulação deste
produto no consumo público  interno e como produto de
exportação ;

3.  Pelo que, depois de uma avaliação sobre os custos em
relação à extracção e elaboração do óleo alimentar   “ Vir-
gin Oil “  , através do presente despacho , O Ministro do

Turismo, Comércio e Indústria determina e estabelece o
preço da compra do  óleo alimentar, sendo USD$ 2,50 /
litro ( Dois dólares e Cinquenta cêntimos por cada litro).

4. O presente despacho entrará em vigor a partir da data da sua
publicação.

Publique-se!

Díli, 3 de Dezembro de  2009

Gil da Costa A. N. Alves, MBA
Ministro do Turismo, Comércio e Indústria

DESPACHO No: 029/SEJD/X/2009

Establesementu Komisaun Instaladora Kursu Edukasaun
Fizika no Desportu

Konsidera katak: Nasaun foun Timor Leste kontinua hasoru
dezafiu oin-oin iha prosesu dezenvolvementu nasional.
Dezafius sira ne’e inklui ladun iha profesores/profesoras nebe
iha  spesializadu ba hanorin material spesifiku sira, inklui
edukasaun fizika no desportu, la iha atividade sistematiku ba
edukasaun desportu iha escola no iha komunidade, seidauk
iha jestor desportu no edukasaun fiziku nebe kualifikadu,  la
iha ekipamentu desportu nebe efisiente, no seidauk iha
kurikulum edukasaun fizika no desportu.

Hare mos katak: iha Planu Dezenvolvementu Nasional mos
hato’o katak programa nebe persija halao iha parte promosaun
edukasaun fizika no desportu inklui; kapasitasaun no strutura
instituisoens desportivu sira; Formasaun ba  profesores/
profesora no treinadores sira; no rehabilitasaun ba fasilidades
desportu.

Refere ba: SEJD nia Lei Organiku rasik, haktuir iha Artigo 10
katak SEJD liu husi Dirasaun Nasional Desportu sei halao
atribuisoens nebe inklui; propoen atu adopta programas hodi
promove pratika desportiva no nia jeneralizasaun, kria no jere
programas liu  husi medidas de apoio ba formasaun ajentes
desportivu.
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Ho konsiderasaun hirak ne’e decide: Establese Komisaun Instaladora Kursu Edukasaun Fizika no Desportu. Objetivo Komisaun
ida ne’e nian mak Dezenvolve planu, halo esforsu no inisiativa oin-oin no  fo asistensia tomak ba prosesu establesmentu Kursu
Baxarelatu Edukasaun Fizika no Desportu to’o kompletu. Planu ne’e persija fo konsiderasaun ba ligasaun intitusional entre
departementus iha SEJD, ho Sekretaria Estadu no Ministeriu relevante sira seluk.

Kompozisaun membros Komisaun Instaladora Kursu Edukasaun Fizika no Desportu mak hanesan tuir mai ne’e:

Servisu hotu-hotu Komisaun nian nudar hato’o iha Termus Referensia (Anexu). Komisaun efetivamente halao ninia servisu
hahu husi data decizaun ne’e hasai no sei hakotu sira nia servisu iha 31 Dezembru 2009. Kontinuasaun servisu komisaun ne’e
sei sai nudar sujeitu ba konsiderasaun no desizaun Sekretariu Estadu ba Juventude no Desportu.

Dili, 01 Outubru 2009

Eng. Miguel M.G. Manetelu
Secretário de Estado
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