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O mês de março previa um conjunto alargado de
atividades de Projeto que, dadas as medidas de
emergência aprovadas em 8 de março -
designadamente o confinamento geral e a imposição de
uma cerca sanitária em Díli, tiveram de ser subitamente
suspensas ou adiadas, incluindo a realização da
reunião trimestral do Comité de Coordenação Técnica
(CCT), inicialmente previsto para o dia 11 de março.

Assim, foram adiadas diversas atividades previstas
iniciar ou realizar no mês de março, designadamente
com os nossos Parceiros, Parlamento Nacional, PGR,
CAC e PCIC, bem como com a IGE, que se
encontravam programadas para as semanas em curso.

Neste mês de março, estava também previsto o reinício
do programa de formação para Jornalistas, a realizar
com o CENJOR de Portugal. Dada a situação atual,
todas essas atividades tiveram de ser suspensas ou
adiada a sua realização.
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Cerimónia de encerramento e entrega de
certificados aos formandos da Inspeção
Geral do Estado

Celebração do Dia Internacional da Mulher
com o programa “ITA NIA BAINAKA” com o
tema “O Papel da Mulher nas Instituições
Superiores de Controlo”

Pandemia COVID-19: Suspensão das
atividades presenciais do PFMO

Execução financeira do PFMO supera, em
fevereiro de 2021, o limiar dos 50%
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Este foi o mês da Mulher, que celebrámos com a realização de um Programa de televisão na RTTL,
emitido a seguir ao Jornal Nacional, sobre o “Papel da Mulher nas Instituições de Controlo e
Supervisão em Timor-Leste”, com a participação de duas ilustres convidadas pertencentes à PCIC e à
CAC, num programa apresentado e conduzido pela nossa colega Berta Antonieta. 

Infelizmente, a situação pandémica obrigou à suspensão de outra atividade evocativa deste importante
Dia da Mulher, que se encontrava programada realizar no âmbito da colaboração com o Grupo das
Mulheres Parlamentares (GMPTL), que aguarda nova oportunidade.

Este foi o mês em que demos as boas-vindas à nossa equipa do PFMO, da nova Colega Berta
Antonieta, que reforça a área de Auditoria Social, Sociedade Civil e Comunicação Social, a quem
desejamos sorte e felicidades para a sua colaboração neste Projeto.

A Coordenação Geral.



Cerimónia de encerramento e entrega de
certificados do curso “Gestão Financeira -
Indicadores Económicos / Financeiros e
Orçamentais”

No dia 1 de março, o projeto PFMO-Componente 2 “OSAN
POVU NIAN, JERE HO DI’AK” certificou 12 auditores e
inspetores da Inspeção Geral do Estado na sessão de
encerramento do curso “Gestão Financeira - Indicadores
Económicos / Financeiros e Orçamentais”, no Centro Cultural
Português, na Embaixada de Portugal. 

O Curso integrou 3 componentes complementares e
relacionadas entre si, apresentação de termos conceptuais
Financeiros / Económicos e Orçamentais, utilização das regras
Linguísticas da Língua Portuguesa na utilização dos respetivos
termos e a integração de funções financeiras, matemáticas,
estatísticas e exploração de outras funcionalidades financeiras
existentes no Excel. 

A cerimónia de encerramento e entrega de certificados aos
formandos contou com a presença do Embaixador de Portugal,
José Pedro Machado Vieira, do Embaixador da União
Europeia, Andrew Jacobs e do Diretor de Programas do
Serviço Ordenador Nacional, Sr. Gregório Ferreira da Silva, do
Coordenador Geral do Projeto, Rui Dinis e da Gestora da Área
de Auditoria Financeira do Projeto PFMO-Componente 2
OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK, Helena Fortes.

Na ocasião, a Gestora da Área de Auditoria Financeira
explicou a dinâmica do Curso, referindo a importância em
desenvolver “nas 2 semanas de formação contemplar, uma
formação que fosse integrante e tivesse diversas componentes
e, neste caso, quisemos trazer um pouco do contexto de
trabalho também para a IGE, que permitisse, além dos
conteúdos técnicos, também conteúdos específicos em Excel
financeiro, para tornar o trabalho da IGE mais eficiente”.
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Na sua intervenção o Diretor de Programas do Serviço Ordenador
Nacional, Gregório ferreira da Silva, relembrou o objetivo da
Componente 2 do projeto “OSAN POVU NIAN” e referiu que “a
Componente – 2 do PFMO tem por objetivo fortalecer a capacidade
institucional das instituições que fazem a supervisão, monitoria e
controle da gestão das finanças públicas afim de minimizar os maus
gastos”.

Por sua vez o Embaixador da União Europeia, Andrew Jacobs,  disse
ser “com orgulho que a União Europeia, juntamente com o nosso
parceiro, a Cooperação Portuguesa, apoia esta formação de “Gestão
Financeira e Indicadores Económicos e Financeiros e Orçamentais”,
destinado à Inspeção Geral do Estado. Os Inspetores têm um papel
muito importante no modelo de supervisão de finanças públicas de
Timor-Leste, e são responsáveis por importantes funções de auditoria
e inspeção dos serviços da administração público, incluindo a boa
gestão do património e dos recursos públicos, é por isso um dos seus
principais parceiros. O reforço das competências técnicas e a
especialização, são instrumentos essenciais para a modernização e
qualificação do trabalho das instituições superiores de controlo de
Timor-Leste”.

O Embaixador de Portugal, Machado Vieira, concluiu a sessão de
intervenções e reforçou o importante papel do Curso e afirmou “com
esta formação pretendeu-se apoiar a IGE na capacitação dos seus
recursos humanos com vista a assegurar as melhores condições para
o cumprimento da vossa missão e do qual destaco a garantia de uma
boa gestão dos recursos públicos, zelando pela promoção da
responsabilização, rigor e transparência na gestão dos bens públicos
e sancionando os casos de má gestão”.

Este curso foi ministrado por um grupo diversificado de formadores
com diversas valências, especialistas que apresentam uma vasta
experiência nas suas áreas de formação. 

O módulo I foi ministrado pela Gestora da Área de Auditoria
Financeira, 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 perita de Língua Portuguesa Soraia Lourenço.

O módulo II, destinado a aprofundar os conhecimentos e técnicas
relativas ao tratamento e análise de dados quantitativos, foi
assegurado pelos engenheiros Humberto Carvalho (IT Timor) e
Ricardina Tavares (IT Timor).
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Programa “ITA NIA BAINAKA” com o tema “O
Papel da Mulher nas Instituições Superiores de
Controlo”

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher,
no dia 8 de março, o Projeto Osan Povu Nian organizou um
talk-show no canal RTTL, emitido a partir das 20h30, logo após
o Jornal da Noite na TVTL e com a duração aproximada de 60
minutos.

Este programa teve como convidadas a Especialista da
Comissão Anticorrupção (CAC), Senhora Zulmira da Costa e a
Investigadora da Polícia Científica de Investigação Criminal
(PCIC), Senhora Sandra Carvalho Salgueiro, que foram
entrevistadas pela Berta Antonieta, da equipa do PFMO, sendo
uma oportunidade para discussão das suas funções
profissionais e a sua relevância nas respetivas instituições, as
diferenças e o valor das mulheres da supervisão, as
características das lideranças no feminino, bem como o
equilíbrio nas relações trabalho – emprego.

Agradecemos às nossas Mulheres Protagonistas, bem como
aos nossos parceiros da Comissão Anti-Corrupção e da Polícia
Científica de Investigação Criminal, por terem participado
neste programa. 

 

A situação pandémica em Timor-Leste tem vindo a agravar-se
desde 23 de dezembro, com o surgimento de novos casos de
infeção, sobretudo na cidade de Díli, originado uma situação
que levou as Autoridades Timorenses, ao abrigo da legislação
do Estado de Emergência, a impor uma cerca sanitária e
confinamento obrigatório no Município de Díli, entretanto
renovada até ao próximo dia 2 de abril.
Na atual situação de saúde pública, ficaram proibidas a
realização de deslocações para fora do Município, salvo em
casos devidamente fundamentados em razões de segurança,
saúde pública, humanitárias ou outras que se revelem
necessárias para a realização do interesse público,
autorizados pelo Ministro do Interior.
Foi estabelecido o confinamento domiciliário geral da
população residente no município de Díli, sem prejuízo das
deslocações para fora da residência quando tal se justifique
por razões de necessidade impreterível definidas pela Lei.
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Esta nova situação em Díli, determinou a necessidade da
Unidade de Implementação do Camões do PFMO, em adotar
medidas para cumprimento das regras e determinações
sanitárias das Autoridades, impondo a necessidade de adaptar
as atividades de Projeto às condições existentes, adaptando
as condições de trabalho e funcionamento da equipa,
incluindo, entre outras, a implementação de medidas de
confinamento e suspensão das atividades físicas e
presenciais, a suspensão das atividades de formação em sala
e das reuniões previstas, bem como o adiamento, da Reunião
Trimestral do Comité de Coordenação Técnica, previsto
realizar em 11 de março.

A situação atual constitui um agravamento significativo nas
condições de execução do Projeto, que levam à necessidade
inelutável de adaptar as atividades de Projeto ao regime não
presencial, prosseguindo, no entanto, as atividades de
Assistência Técnica, bem como a formação em língua
portuguesa (on line) e as atividades de tutoria no âmbito do
projeto, que continuam, sempre que necessário, a realizar-se
de forma presencial.

Em função da evolução da situação e das determinações das
autoridades, iremos monitorizar a situação e adotar as ações
de ajustamento que se revelarem necessárias, até que a
situação regresse à normalidade possível.

 

Realização financeira do PFMO supera, em
fevereiro de 2021, o limiar dos 50%

No do mês de fevereiro de 2021, a realização financeira do
Projeto atingiu os 52%, correspondendo a uma execução em
Compromissos assumidos no valor de 6.552.486 Euros,
incluindo 4.411.647 Euros de pagamentos realizados (35%),
em valores acumulados, conforme representado no quadro em
anexo (Síntese de Execução Financeira Mensal –
fevereiro.2021).
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