
Díli, 27 jun 2019 (Lusa) - O Governo timorense defendeu
hoje a qualidade do trabalho desenvolvido pelo Sistema
Nacional de Cadastro (SNC) do país, rejeitando críticas
de um grupo de organizações timorenses sobre o
projeto, considerando-as sem base cientificamente
adequada.
Os comentários foram feitos por responsáveis do
Governo e do projeto, em resposta a um extenso
relatório preparado pela Rede ba Rai, que integra 24
organizações não-governamentais (ONGs) que
trabalham no tema da terra em Timor-Leste, uma
análise do registo de terras realizado pelo SNC,
estrutura criada por um consórcio luso-timorense.
A análise baseia-se no que diz ser "uma investigação
qualitativa e quantitativa" em oito municípios e na
Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno
(RAEOA) e num estudo mais detalhado no município de
Covalima, conduzidos em 2018.
O relatório pretende "identificar os pontos fortes e
fracos do processo de registo de terras que tem vindo a
ser implementado pelo SNC e os impactos que este
processo tem nos direitos das pessoas e comunidades à
terra".
Entre várias questões o estudo alega haver falta de
informação dada à comunidade, sublinha-se que falta
ainda a aprovação de legislação complementar à lei de
terras existente e acusa o SNC de não cumprir a lei.
Segundo o estudo, "a informação pública prestada pelo
SNC é bastante limitada e não cumpre os requisitos
legais", pelo que "muitas pessoas desconhecem os seus
direitos e obrigações e não compreendem os efeitos
jurídicos do processo de registo de terras".
O relatório acusa ainda o SNC de falta de transparência,
considerando que o projeto está "envolto numa cultura
de segredo", não tendo fornecido aos investigadores
dados sobre atividades, procedimentos ou dados já
recolhidos nos registos.
O secretário de Estado de Terras e Propriedades, Mário
Ximenes, rejeitou as críticas que considerou "sem
lógica", insistindo que o trabalho do SNC desde 2014
tem sido marcado "pela grande qualidade", permitindo
ao Estado começar a concretizar a sua política neste
setor.
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Díli, 27 jun 2019 (Lusa) - The Timorese government
today defended the quality of the work carried out by
the country's National Cadastre System (NCS), rejecting
criticism from a group of Timorese organizations about
the project, considering them without a scientifically
adequate basis.
The comments were made by government and project
officials in response to an extensive report prepared by
the Ba Rai Network, which includes 24 non-
governmental organizations (NGOs) working on the land
issue in Timor-Leste, an analysis of the land managed by
the SNC, a structure created by a Luso-Timorese
consortium.
The analysis is based on what is said to be "a qualitative
and quantitative investigation" in eight municipalities
and in the Oecusse-Ambeno Special Administrative
Region (RAEOA) and in a more detailed study in the
municipality of Covalima, conducted in 2018.
The report aims to "identify the strengths and
weaknesses of the land registration process that has
been implemented by the SNC and the impacts that this
process has on the rights of people and communities to
land.“
Among several issues the study claims there is a lack of
information given to the community, it is underlined
that there is still a lack of legislation supplementing the
existing land law and accuses the NCS of not complying
with the law.
According to the study, "the public information
provided by NCS is rather limited and does not meet the
legal requirements", so "many people are unaware of
their rights and obligations and do not understand the
legal effects of the land registration process.“
The report also accuses the NCS of a lack of
transparency, considering that the project is "shrouded
in secrecy" and did not provide researchers with data on
activities, procedures or data already collected in the
registers.
The Secretary of State for Land and Property, Mario
Ximenes, rejected the criticism he considered "without
logic", insisting that the work of the NCS since 2014 has
been marked "for the great quality", allowing the State
to begin to realize its policy in this sector.
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"Não encontro lógica nas críticas. A sociedade civil ouviu
apenas parte. Temos a certeza de que o trabalho do SNC
tem sido de grande qualidade e objetivo. Permitiu
registar as parcelas e criar uma base de dados de grande
qualidade", frisou.
Ximenes sublinhou os esforços em difundir informação
sobre o processo, com milhares de encontros
comunitários e de socialização, e o facto do SNC ter
registado já mais de 273 mil parcelas, devendo
ultrapassar até ao fim deste primeiro contrato as 300
mil acordadas.
O diretor técnico do Sistema Nacional de Cadastro
(SNC), João Loução, disse à Lusa que globalmente o
relatório "não tem do ponto de vista técnico e científico
qualquer rigor científico na pesquisa" com uma
"metodologia desadequada" e conclusões que "sem
exceção não podem ser utilizadas porque não são
representativas" do trabalho levado a cabo.
"O relatório está recheado de diversas conclusões e
afirmações sem qualquer adesão à realidade,
contradições, informações falsas e mesmo caluniosas
sobre o trabalho do SNC", afirmou.
"Baseia-se em pesquisa e amostras de entrevistados e
encontros muitos pequenos que representam uma
percentagem ínfima do universo estatístico. Este facto
descredibiliza logo à partida as conclusões apresentadas
por este esboço de relatório, que não podem assim ser
consideradas válidas", referiu.
Como exemplo, cita o facto das conclusões, em parte, se
basearem em entrevistas a apenas 40 ou 45
entrevistados o que "representa apenas 0,031% dos
145.500 declarantes ou 0,018% dos registos" efetuados.
"Portanto não é possível com rigor ou honestidade
científica retirar qualquer conclusão com uma amostra
destas. Até porque o relatório também não define
método de amostragem sobre este pequeno grupo:
como foram selecionados e porquê", referiu.
O mesmo ocorre no que toca à amostra dos encontros
comunitários de 'socialização' sobre o trabalho do SNC,
que o relatório sustenta serem demonstrativos de falta
de informação ou de informação desadequada.
Neste caso, o relatório analisa apenas 15 encontros
comunitários de um universo de quase 5.500, ou seja
apenas 0,3% do total.
O responsável do SNC rejeita as comparações que são
feitas entre o projeto e o projeto piloto anterior (Ita Nia
Rain, apoiado pelos Estados Unidos) que, recorda, se
baseava em informação "completamente inadequada
por utilizar imagens do Google Earth".
O SNC, por seu lado, assenta numa completa
"informação geométrica e alfanumérica" com a
construção de uma base de dados geográficos que
nunca foi feita no projeto anterior.
A longa lista de queixas ao processo é feita apesar do
próprio relatório reconhecer não ter tido informação do
SNC sobre a forma como trabalha e sobre os dados
recolhidos.
"Ainda que o SNC não tenha fornecido quaisquer dados
estatísticos, existem algumas indicações de que o
processo de registo de terras implementado pelo SNC
aumentou o número de disputas de terras no país",
refere-se o relatório.

"We have no doubt that the work of the SNC has been
of great quality and objective, it has allowed us to
register the plots and create a database of great
quality," he stressed.
Ximenes highlighted the efforts to disseminate
information on the process, with thousands of
community meetings and socialization, and the fact that
SNC has already registered more than 273 thousand
parcels, and must surpass until the end of this first
contract the agreed 300 thousand.
The technical director of the National System of
Cadastre (NCS), João Loução, told Lusa that globally the
report "does not have from the technical and scientific
point of view any scientific rigor in research" with an
"inadequate methodology" and conclusions that
"without exception can not be used because they are
not representative "of the work carried out.
"The report is fraught with various conclusions and
assertions without any adherence to reality,
contradictions, false and even slanderous information
about the work of the NCS," he said.
"It is based on research and samples of respondents and
very small meetings representing a tiny percentage of
the statistical universe. This fact discredits the
conclusions drawn by this draft report, which can not be
considered valid," he said.
As an example, he cites the fact that the conclusions are
based, in part, on interviews with only 40 or 45
interviewees, which "represents only 0.031% of the
145,500 respondents or 0.018% of the registrations".
"Therefore, it is not possible, with rigor or scientific
honesty, to draw any conclusion with a sample of these,
because the report also does not define method of
sampling on this small group: how they were selected
and why", he said.
The same is true of the sample of community meetings
on 'socialization' about the work of the CNS, which the
report maintains are indicative of a lack of information
or inadequate information.
In this case, the report analyses only 15 community
meetings of a universe of almost 5,500, or only 0.3% of
the total.
The NCS official rejects the comparisons that are made
between the project and the previous pilot project (Ita
Nia Rain, supported by the United States) which, he
recalls, was based on information "completely
inadequate for using images of Google Earth.“
The NCS, for its part, relies on a complete "geometric
and alphanumeric information" with the construction of
a geographic database that was never made in the
previous project.
The long list of complaints to the process is made even
though the report itself acknowledges that it did not
have information from the NCS about how it works and
about the data collected.
"Although the SNC did not provide any statistical data,
there are some indications that the land registration
process implemented by the SNC has increased the
number of land disputes in the country," it refers to the
report.
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No estudo não se indica como chegou a essa conclusão
e admite mesmo "não ter adotado uma metodologia
para poder adequadamente medir o impacto do
trabalho do SNC nas disputas de terras".
Neste caso em concreto, João Loução afirma que 11,15%
dos registos têm disputa, mas insiste que o SNC tenta
promover o registo mesmo apesar de haver possíveis
disputas, especialmente para que isso possa ser
resolvido quer por mediação quer, futuramente, por via
judicial.
Loução considera "que não correspondem à verdade e
são claramente tendenciosas e parciais" as comparações
com o Ita Nian Rai, explicando que o SNC publica toda a
informação cadastral diariamente, promovendo
reuniões regulares com as autoridades.
O SNC rejeita igualmente o argumento das ONGs de que
o trabalho não tem qualidade por quase metade dos
registos indicarem que não há informação completa,
sublinhando que isso representa o cumprimento da lei e
a oportunidade para todos fazerem um registo e,
posteriormente, completarem os dados.
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The study does not indicate how it came to this
conclusion and even admits "not to have adopted a
methodology to be able to adequately measure the
impact of the work of the NCS on land disputes.“
In this particular case, João Loução states that 11.15% of
the registrations have a dispute, but insists that the NCS
tries to promote registration even though there may be
disputes, especially so that this can be solved either
through mediation or, in the future, via judicial.
Loução considers that comparisons with Ita Nian Rai
explain that the NCS publishes all the cadastral
information on a daily basis, promoting regular
meetings with the authorities, which ‘’do not
correspond to the truth and are clearly biased and
partial’’.
The NCS also rejects the NGO's argument that the work
is substandard for almost half of the records indicating
that there is complete information noting that this
represents law enforcement and the opportunity for
everyone to register and then complete the data .
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