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O mês de fevereiro representa um novo impulso nas
atividades de especialização técnica do PFMO, com a
realização de iniciativas de capacitação que
envolveram diversos Parceiros, nas áreas da
Supervisão Orçamental, Auditoria Financeira e
Criminalidade Económica e Financeira, em que
participaram dezenas de técnicos e especialistas do
Parlamento Nacional (PN), da Inspeção-Geral do
Estado (IGE), da Procuradoria-Geral da República
(PGR) e da Comissão Anti-Corrupção (CAC).

Em simultâneo, agora com a equipa reduzida a quatro
peritos em Timor-Leste, prosseguem as atividades de
ensino da Língua Portuguesa para fins específicos na
Câmara de Contas (TR/CdC), na Polícia Científica e de
Investigação Criminal (PCIC), na IGE e na CAC, bem
como se concluiu o curso de B1 para a Sociedade Civil,
na ONG Luta Hamutuk. 
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Na área da Sociedade Civil, além da continuidade da formação em Língua Portuguesa na FONGTIL, o
PFMO acordou com a FONGTIL o apoio à ação de Auditoria Social ao Programa da Cesta Básica,
aprovado pelo Governo de Timor-Leste, que irá decorrer com a participação de 13 ONG de todos os
Municípios do País, nos meses de fevereiro e março.

O mês de fevereiro foi ainda marcado pela aprovação pela União Europeia do Relatório Intercalar do
Ano III de Projeto (relativo ao período entre 1 de setembro de 2019 e 31 de agosto de 2020), bem
como o início dos últimos 2 anos de atividade da componente da Língua Portuguesa.

Finalmente, prosseguem ativamente algumas atividades estruturais de Projeto, como o
desenvolvimento da plataforma moodle para a Língua Portuguesa, o Diagnóstico Institucional e
Avaliação de Competências dos Auditores da Câmara de Contas e do Sistema de Monitoria e
Avaliação.

A Coordenação Geral.



Workshop sobre “A Nova Lei de Combate à
Corrupção” para o Ministério Público e a CAC

Entre os dias 8 de fevereiro e 19 de março realizam-se as
sessões de trabalho sobre a “Nova Lei do Combate à
Corrupção”, dividida em três grupos de cerca de 15 pessoas
cada, entre Magistrados do Ministério Público e Especialistas
da Comissão Anti-Corrupção, que são importantes Parceiros
do projeto PFMO-C2 “OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK”.
Em Timor-Leste foi publicada a Lei 7/2020,  de 26 de agosto,
que aprovou as medidas de prevenção e combate à corrupção,
onde se previu uma vacatio legis de 180 dias, o que significa a
sua entrada em vigor no dia 22 de fevereiro de 2021. 

Esta iniciativa no domínio da prevenção e combate à
corrupção destina-se a reforçar, entre outras, as competências
especilizadas no âmbito da criminalização do enriquecimento
ilícito, da responsabilização das pessoas coletivas e da
criminalização da corrupção no setor privado, em linha com as
orientações decorrentes da Convenção das Nações Unidas
contra a Corrupção (UNCAC), que entrou em vigor na ordem
internacional no dia 12 de julho de 2003, e que foi ratificada
por 171 Estados, entre os quais Timor-Leste, por resolução do
Parlamento Nacional no dia 25 de novembro 2008. Esta
Convenção, juridicamente vinculante, obriga os Estados a
prevenir e a criminalizar a corrupção; a promover a
cooperação internacional; a recuperar os bens roubados; e a
melhorar a assistência técnica e a troca de informações em
ambos os setores público e privado.

O novo diploma contempla alguns dos requisitos supra
referidos, acolhe as recomendações da UNCAC, sendo
relativamente complexa, incluindo normas de organização
administrativa, de direito administrativo sancionatório,
contraordenacionais, bem como um título dedicado a
disposições criminais (penais e processuais penais), que
carecem de estudo aprofundado e de uma operacionalização
que exige um significativo investimento, quer em recursos quer
em formação.
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Curso “Gestão Financeira - Indicadores
Económicos / Financeiros e Orçamentais para os
auditores e inspetores da Inspeção Geral do
Estado

Entre os dias 15 de fevereiro e o dia 1 de março, o Projeto
PFMO-C2 “OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK” realizou o
curso “Gestão Financeira – Indicadores Económicos/
Financeiros e Orçamentais”, no Centro Cultural Português, na
Embaixada de Portugal.

A formação foi destinada a 12 Auditores e Inspetores da
Inspeção Geral do Estado (IGE), tendo como objetivos
aprofundar o conhecimento, desempenho e a produtividade
dos mesmos através da interpretação de terminologia e
conceitos técnicos relacionados com indicadores Económicos
Financeira e Orçamental; identificação da forma de cálculo e
interpretação dos indicadores relevantes para análise das
finanças públicas; análise das diferentes relações e impactos
dos indicadores nas Finanças Públicas em Timor-Leste;
consolidação, interpretação e redação dos conceitos
relacionados com análise das finanças públicas, tendo em
conta as regras da Língua Portuguesa; consolidação e
utilização dos conceitos relacionados com análise das finanças
públicas através das funções do Excel.
 

Neste contexto, e com vista a preparar logo numa primeira fase, os
Magistrados do Ministério Público e os Especialistas da CAC, estes
Workshop visam aprofundar o estudo conjunto relativo a este novo
diploma legal, tendo em conta a data de entrada em vigor.

Esta atividade é ministrada pelo Gestor de Área de Criminalidade
Económica e Financeira, Dr. Manuel Santos em conjunto com o
Inspetor-Chefe da Polícia Judiciária de Portugal, Dr. Rui Santos.
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O Curso de Gestão Financeira - Indicadores Económicos/
Financeiros e Orçamentais integrou três componentes práticas
que se complementam, através da interpretação da
terminologia técnica, consolidação e adaptação dos conceitos
técnicos nas regras da Língua Portuguesa e cálculo de
indicadores através das diversas funções financeiras,
matemáticas, estatísticas e outras funcionalidades existentes
do Excel. 
Neste sentido a formação foi dividida em 2 módulos:
Módulo I – Conceitos Técnicos e Linguísticos e Módulo II:
Excel Financeiro.
A formação foi ministrada por um grupo diversificado de
formadores com diversas valências, especialistas que
apresentam uma vasta experiência nas suas áreas de
formação.

No módulo I apresentaram-se a gestora da área de Auditoria
Financeira, Dra. Helena Fortes, a economista Teresa Coelho,
assessora internacional do Ministério da Solidariedade Social e
Inclusão, o jurista Tiago Larsen, assessor internacional do
Ministério das Finanças e a professora de Língua Portuguesa
Soraia Lourenço.

No módulo II apresentaram-se os engenheiros informáticos
Humberto Carvalho (sócio gerente da IT Timor) e Ricardina
Tavares (colaboradora da IT Timor), os quais tem ministrado
vários cursos de formação.
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Jornadas Técnicas sobre o “Orçamento Geral do
Estado e Avaliação de Políticas Públicas” para
os técnicos de apoio das Comissões do
Parlamento Nacional

Entre os dias 22 e 26 de fevereiro, o Parlamento Nacional de
Timor-Leste e o projeto PFMO-C2 “OSAN POVU NIAN, JERE
HO DI’AK” organizaram em conjunto as Jornadas Técnicas do
Parlamento Nacional sobre o "Orçamento Geral do Estado e
Avaliação de Políticas Públicas”, no Alma do Mar Resort,
Lauhata, Liquiçá.

 



O Seminário tratou-se de uma atividade de capacitação aos 19
Técnicos de Apoio às Comissões do Parlamento Nacional e
dividiu-se em 4 temas principais, que foram desde a Lei de
Orçamento e Gestão Financeira; os objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Agenda 2030 e a
Avaliação Política e a Análise de Desvios Orçamentais, sendo
que no último dia foi discutido alguns tópicos relativos ao
Regime Jurídico do Aprovisionamento.

A sessão de abertura contou com a presença do Secretário
Geral Adjunto do Parlamento Nacional, Dr. João Rui Amaral e
pelo Gestor da Área de Supervisão Orçamental, Dr. Daniel
Goulão.

Na sua intervenção, o Secretário Geral Adjunto referiu
“aproveito para transmitir a mensagem aos formandos, para
aproveitarem esta oportunidade para obterem conhecimentos
para si mesmos e para a instituição.”

Estas Jornadas foram ministradas pela Assessora
Parlamentar, Dra. Margarida Rodrigues, pelo Assessor
Jurídico, Dr. António Maia e pelo Gestor da Área de
Supervisão Orçamental, Dr. Daniel Goulão.
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Cerimónia de encerramento e entrega de
certificados das Jornadas Técnicas sobre o
“Orçamento Geral do Estado e Avaliação de
Políticas Públicas”

O projeto PFMO-C2 “OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK” e o
Parlamento Nacional certificaram no dia 26 de fevereiro, 19
técnicos de apoio às comissões parlamentares em “Orçamento
Geral do Estado e Avaliação de Políticas Públicas", que
decorreu na Alma do Mar Resort, Lauhata, Liquiçá.

O projeto PFMO-Componente 2 é cofinanciado pela União
Europeia (UE) e cofinanciado e gerido pelo Camões, I.P.

 



O programa de capacitação, contou com 3 formadores sendo a
Assessora Parlamentar, Dra. Margarida Rodrigues, o Assessor
Jurídico, Dr. António Maia e o Gestor da Área de Supervisão
Orçamental, Dr. Daniel Goulão e visou reforçar os
conhecimentos sobre a Lei de Orçamento e Gestão
Financeira, os objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) e a Agenda 2030 e a Avaliação Política e a Análise de
Desvios Orçamentais, sendo que no último dia foi discutido
alguns tópicos chave relativos ao Regime Jurídico do
Aprovisionamento.

O projeto PFMO-Componente 2 é cofinanciado pela União
Europeia (UE) e cofinanciado e gerido pelo Camões, I.P.

A cerimónia de encerramento e entrega de certificados aos
formandos contou com a presença do Secretário Geral Adjunto
do Parlamento Nacional, Sr. João Rui Amaral, do Embaixador
de Portugal, José Pedro Machado Vieira, do Embaixador da
União Europeia, Andrew Jacobs, de dois formadores do
Seminário e do Coordenador Geral do Projeto PFMO-
Componente 2 OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK, Rui Dinis.

O Secretário Geral Adjunto do Parlamento Nacional iniciou as
intervenções dirigindo as suas palavras de felicitações aos
formandos e reforçou “somente com a persistência e a
perseverança uma pessoa pode conseguir o que deseja na
sua vida e sem elas não esperem alcance do sucesso.
Lembrem-se que os cinco dias de formação de esforço desta
formação será de grande benefício para vocês e também para
as unidades da instituição onde exercem as suas funções.”

“É com orgulho que a União Europeia, juntamente com o
nosso parceiro a Cooperação Portuguesa, apoiamos este
seminário sobre o “Orçamento Geral do Estado e Avaliação de
Políticas Públicas” que irá aumentar a capacidade de 19
(dezanove)Técnicos de Apoio às Comissões do Parlamento
Nacional. Os novos profissionais ajudarão a aprofundar a
missão parlamentar no controlo da gestão financeira e
orçamental e a assegurar a responsabilização, transparência e
fiabilidade dos órgãos executivos, que gerem o dinheiro em
nome do povo de Timor-Leste", disse o Embaixador da União
Europeia Andrew Jacobs.
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Por sua vez, o Embaixador de Portugal, José Pedro Machado
Vieira, relembrou que “sempre que tenho a oportunidade não
deixo de salientar que Portugal é um parceiro empenhado na
sua cooperação com Timor-Leste quer no quadro bilateral quer
no quadro multilateral. Com o apoio da União Europeia, a
Cooperação Portuguesa tem implementado vários projetos,
que é o caso do PFMO na Componente 2.” Na sua intervenção
indicou que “A nossa parceria com o Parlamento Nacional tem
como objetivo maior o reforço das capacidades de supervisão
das finanças públicas em Timor-Leste e nesta atividade
através da qual visa contribuir para a aquisição por parte dos
técnicos parlamentares que dão apoio às comissões do
Parlamento Nacional de mais conhecimento e outras
ferramentas conceptuais e metodológicas para o exercício de
funções de supervisão do Orçamento das Finanças Públicas.”

Esta foi uma das atividades temáticas previstas no âmbito da
parceria entre o Parlamento Nacional de Timor-Leste e o
PFMO-C2 “OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK”, para o
fortalecimento dos técnicos profissionais parlamentares.
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