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A presente edição da nossa Newsletter do PFMO
completa este mês o primeiro ano de publicações,
sendo o 12.º número a ser publicado.

O mês de abril de 2021, viu abater-se sobre Díli e
diversos Municípios de Timor-Leste uma tempestade de
proporções enormes, que provocou danos humanos e
materiais consideráveis em toda a Capital e região, com
destruição significativas de equipamentos, habitações e
infraestruturas provocadas pelas fortes inundações.

Em consequência, o estado de confinamento geral por
força da pandemia do COVID-19 foi suspenso algumas
semanas, para permitir que as pessoas, empresase
organizações pudessem realizar as operações de
socorro e assistência aos milhares de desalojados e
permitir o reinício da reconstrução.
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Esta situação acabou por facilitar o aumento dos casos de Covid-19 de forma muito significativa
durante o mês de abril, tendo levado a que fosse decidida a extensão do estado de emergência, mas
também o regresso à situação de confinamento rigoroso. Na mesma linha, foi mantida a cerca sanitária
a Díli, bem como a outros centros urbanos de populações de vários Municípios do país, num
agravamento sem precedentes das condições sanitárias em Timor-Leste.

Os meses de março e abril representaram, assim, uma significativa redução das atividades do
PROJETO, agora sobretudo focado na continuação e realização de atividades internas, como o
diagnóstico institucional e avaliação de competências dos Auditores da Câmara de Contas e na
assistência técnica junto dos parceiros, entre as quais se destaca o apoio à análise da proposta de
Orçamento Retificativo de 2021.

Ainda assim, foi iniciada a primeira atividade totalmente online, na área da auditoria social e sociedade
civil, para especialização de membros de organizações da sociedade civil nas técnicas da
“comunicação digital”.

A Coordenação Geral.



Aprovação da Primeira Alteração ao OGE 2021
na generalidade - Apoio técnico ao Parlamento
Nacional 

O Projeto “OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK” deu apoio na
elaboração do Relatório e Parecer ao Parlamento Nacional, no
âmbito dos trabalhos da Comissão C (Finanças Públicas),
através da elaboração das análises jurídica e
macroeconómica, realizadas pelo perito jurrídico, Dr. António
Maia e do gestor de Área de Supervisão Orçamental do
PFMO, Dr. Daniel Goulão, que produziram em conjunto com a
equipa técnica de apoio à Comissão C o parecer económico,
aprovado a 19 de abril. 

O Parlamento Nacional aprovou, na generalidade, PPL 32 V 3ª
– alteração ao Orçamento Geral do Estado 2021, com 44 votos
a favor, 0 contra e 21 abstenções, no dia 20 de abril último.

No dia 23 de abril, decorreu a aprovação na especialidade,
encontrando-se neste momento para promulgação do
Presidente da República.
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Diagnóstico Institucional e Avaliação de
Competências aos Auditores da Câmara de
Contas 

O projeto PFMO-C2 “OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK
iniciou no dia 19 de janeiro do corrente ano o processo
referente ao “Diagnóstico Institucional e Avaliação de
Competências Internas” aos 30 Auditores da Câmara de
Contas, sendo que se prevê a sua conclusão para o inicio do
mês de Junho de 2021.

O processo encontra-se a ser desenvolvido junto da Câmara
de Contas pela empresa MYT - Auditoria e Consultoria LDA,
sediada em Timor-Leste, em colaboração com a EY (Ernst &
Young Audit & Associados - SROC, S.A. - Portugal), sendo
esta parceria composta por uma equipa multidisciplinar de
elevada experiência profissional em projetos internacionais de
auditoria e capacitação / avaliação de Recursos Humanos.

 

Foto: Media Parlamento Nacional



A componente do processo “Diagnóstico Institucional”,
pretende efetuar um enquadramento da caraterização sectorial
e uma análise das Forças, Oportunidades, Fraquezas e
Ameaças da Câmara de Contas, dando a conhecer a realidade
da Instituição, bem como o desempenho dos serviços. Por
outro lado, pretende identificar as oportunidades de
crescimento e detalhar recomendações para otimização da
performance da Instituição.

A componente de “Avaliação de competências Internas dos
auditores” pretende identificar e alinhar os conhecimentos
académicos, técnicos e comportamentais dos auditores da
Câmara de Contas em relação ao perfil e competências
profissionais exigidas pela própria instituição. Neste sentido,
será também identificado um plano de formação individual de
modo a otimizar o trabalho a ser desenvolvido pelo auditor,
bem como rever o modelo de avaliação de desempenho dos
auditores. 

O processo “Diagnóstico Institucional e Avaliação de
Competências Interna” aos 30 Auditores da Câmara de
Contas” iniciou-se em janeiro com a entrega de um plano de
ação contemplando a calendarização das atividades a serem
desenvolvidas, identificação de um plano de comunicação,
circuito, métodos de recolha e analise da informação. 

Em linhas gerais e decorrente das atividades concretizadas
relativamente à componente do “Diagnóstico Institucional” já
foi possível analisar a seguinte informação:
- Organigrama e estrutura dos serviços; 
- Plano de comunicação e Visibilidade;
- Informação de equipamentos informáticos, tecnológicos e
ferramentas de apoio aos trabalhos de auditoria e outros
serviços;
- Planos de trabalhos de Auditoria e Alocação das equipas;
- Manuais de procedimentos e Instruções de Trabalho;
- Manuais de Controlo Interno;
- Relatórios de Gestão, Auditorias e documentação técnica
decorrente da atividade;
- Plano arquivístico;
- Informação do Site da Câmara de Contas.
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Por seu turno, no âmbito da análise da componente da
“Avaliação de Competências Internas da Câmara de Contas
“foi já possível analisar a seguinte informação: 
- Listagem de “Headcount” com descrição completa dos
colaboradores pessoal e profissional;
- Competências técnicas, comportamentais dos Auditores;
- Mapa de evolução profissional;
- Política, legislação e informação técnica e Resultados da
Avaliação de Desempenho.

Em aditamento foram efetuadas diversas reuniões
complementares, aos Dirigentes e Assessores Internacionais
da Câmara de Contas, de modo a analisar e compreender a
dinâmica dos respetivos serviços.

Durante o mês de maio será dada continuidade aos trabalhos
do “Diagnóstico Institucional e Avaliação de Competências
internas aos auditores”, destacando-se o processo dos testes
psicométricos e entrevistas de competências aos auditores. Os
testes psicométricos iram ter em conta uma vertente verbal,
lógica e numérica. As Entrevistas por Competências, por sua
vez, serão baseadas nas competências especificas definidas
através do dicionário e níveis de proficiência elaborado em
conjunto entre a MYT e a Câmara de Contas para o perfil
exigido a um auditor da Câmara de Contas.
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Atividades na área da Língua Portuguesa

Os cursos de formação de língua portuguesa para fins
específicos, dinamizados pelos peritos que integram a Equipa
da Língua Portuguesa (ELP) do PFMO, na Câmara de Contas
(CDC), na Inspeção Geral do Estado (IGE), na Polícia
Científica e de Investigação Criminal e na Comissão
Anticorrupção, estão a decorrer em regime de ensino a
distância (EAD), desde março de 2021. 

Para além destas formações, a ELP é responsável pela
produção de 12 manuais de português para fins específicos,
para quatro grandes áreas: (i) auditoria financeira, (ii) auditoria
social, (iii) prevenção e investigação criminal e (iv)
criminalidade económico-financeira. 

 



Projeto cofinanciado pela União Europeia,
cofinanciado e gerido pelo Camões I.P. OSAN  POVU  NIAN , JERE  HO  DI 'AK |  06Visite: www.osanpovunian.tl

Na revisão científica e pedagógica destes manuais e de todo o
material didático produzido no âmbito desta atividade, a ELP
conta com o apoio de uma perita em língua portuguesa que
trabalha a partir da Unidade de Implementação do Camões em
Lisboa, a Dra. Susete Albino e da Direção dos Serviços de
Língua do Camões I.P.

De referir ainda que a modalidade de formação complementar,
implementada pela ELP junto das instituições beneficiárias,
que se traduz num acompanhamento da atividade linguística
em língua portuguesa necessária ao desempenho profissional
dos beneficiários, também ela é realizada a distância.

 

Formação “Comunicação Digital” para Técnicos
de Comunicação de Entidades Públicas e
Sociedade Civil

Entre os dias 26 de abril e 7 de maio, o projeto PFMO-C2
“OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK” realiza a formação de
“Comunicação Digital”, que será ministrada em regime de e-
learning com sessões síncronas e assíncronas através da
plataforma Microsoft Teams.

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

Com esta formação pretende-se que os/as formandos/as
apreendam os fundamentos básicos da comunicação digital e
as estratégias mais eficazes para as necessidades das
Organizações e o comportamento dos consumidores. No final
da ação, os participantes deverão ser capazes de:
compreender o comportamento dos consumidores nos meios
digitais; saber os fundamentos básicos para definir uma
estratégia de comunicação digital; conseguir identificar os
pontos principais de um plano de marketing digital; saber as
principais regras do SEO – Otimização para motores de
pesquisa; conseguir perceber de que forma se enquadram na
estratégia os sites/blogues e as redes sociais e conhecer os
princípios e as métricas básicas do Marketing na Internet.



Com um total de 30 horas de formação, esta ação conta com
cerca de duas dezenas de participantes e realiza-se com o
apoio do CENJOR (Centro Protocolar de Formação
Profissional para Jornalistas). 

Esta iniciativa é a primeira a ser realizada através da
plataforma Microsoft Teams, com formação diária de duas
horas de formação online síncrona e dez horas de formação
assíncrona e trabalho autónomo, com tutoria dos formadores.
A formação inclui os seguintes temas: (a) O mundo digital: o
consumidor e os seus hábitos, factos e números (breve
enquadramento); b) Fundamentos para uma boa estratégia de
comunicação digital; c) Pontos principais para a construção de
um plano/estratégia de marketing digital; d) - Construção de
uma campanha de marketing: principais pontos a ter em conta;
e) O SEO – “Search Engine Optimization”.

Ana Pinto Martinho e Miguel Crespo do CENJOR são os
formadores deste Ateliê. 

Ana Pinto Martinho, editora do site do European Journalism
Observatory, é jornalista há quase duas décadas e tem como
áreas de especialização as tecnologias de informação e
comunicação, o eGovernment e o Open Data. Miguel Crespo é
jornalista desde 1989, formador do Cenjor desde 2001,
coordena atualmente a área de jornalismo online e multimédia
e é vogal do Conselho Técnico-Pedagógico. 

A iniciativa em objeto é uma das atividades temáticas previstas
no âmbito da parceria entre o CENJOR e o PFMO-C2 para o
fortalecimento dos profissionais de comunicação social em
Timor-Leste, num programa de colaboração iniciado em
novembro de 2019 com continuação em 2021 e 2022.
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Esta publicação foi produzida com o apoio financeiro da União Europeia. 
O seu conteúdo é responsabilidade exclusiva do Camões, I.P. e não

reflete necessariamente a visão da União Europeia.


