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O mês de maio coincidiu com o período de maior
agravamento da situação sanitária e pandémica em
Timor-Leste, sobretudo em Díli, onde ocorreram tantas
infeções como em todo o tempo anterior desta
pandemia.

Pese embora o início do processo de vacinação em
todo o País, sobretudo na Capital, a cidade de Díli
manteve-se em situação de confinamento domiciliário
geral, bem como em cerca sanitária, no quadro do
Estado de Emergência novamente renovado.

Esta situação manteve restrições muito significativas na
capacidade de realização das atividades de Projeto,
com supressão total das atividades físicas. Ainda
assim, foi possível realizar duas das atividades
programadas, em regime on line, com sessões de
formação síncronas, destinadas a um primeiro grupo de
Auditores da Câmara de Contas, bem como a
Jornalistas e Agentes da Sociedade Civil. 
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Prevê-se que, no mês de junho, estas atividades on line sejam incrementadas.
Deseja-se a rápida melhoria das condições sanitárias que permitam regressar progressivamente a uma
normalidade, que permita retomar as restantes atividades. 

A todos os nossos Parceiros sem exceção, um especial agradecimento, pela resiliência e
disponibilidade para connosco se adaptarem a esta difícil e exigente quadro em que temos de
desenvolver as atividades de Projeto. Sem eles, nada seria possível.

A Coordenação Geral.



Celebração do “Dia da Restauração da Independência – 20 de maio”

No passado dia 20 de maio, Timor-leste celebrou o 19º aniversário do Dia da Restauração da Independência.
Para marcar esta importante data nacional, o Projeto OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK decidiu perguntar a alguns dos
formandos da formação “e-Government e Acesso à Informação”, as seguintes perguntas:
1 - O que significa para si ser independente?
2 - Qual é sua visão para o futuro de Timor-Leste?

Aqui seguem as respostas de 3 dos formandos.
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1 - "Independência é uma palavra que tem um significado fundamental e universal,
que deve ser respeitado por todos. 
O Mundo tem direito de viver livre, usufruir tudo aquilo que é necessário para a sua
Vida."

2 - "Timor-Leste tem que se desenvolver, porque 19 anos celebrados desde a
Restauração da Independência reflete as aspirações do povo timorense
relativamente à criação de uma Nação Forte, Saudável e Próspera.
Temos que ter um plano desenvolvido que inspire mudanças e apoiem as ações
coletivas a pensar num futuro melhor."

 

Natalino Ximenes
Diretor da Rádio Comunidade Comoro e
Cordenador da banda “The Kraken”

1 - "Não devemos desistir de algo, seja qual for o resultado, é importante lutar e
trabalhar arduamente para alcançar o que queremos. 
As lutas do passado e do presente são diferentes, já não pegamos em armas para
ganhar a independência. Para conseguir algo não requer apenas trabalho duro, mas
também é preciso uma estratégia de pensamento.
A liberdade ensina-nos a fazer o que for para alcançar o que queremos. Esta é a
obrigação de todas as partes de alcançarem uma verdadeira independência."

 

Josefina Tilman
Coordenadora da Divisão Óleo Transparência na
ONG Luta Hamutuk
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1 - "Como cidadã eu sou livre para aceder às facilidades que este Estado
disponibiliza e eu também tenho a liberdade como cidadã de participar no
processo de desenvolvimento da Nação."

2 - "Qualidade na Educação;
   - Qualidade nas facilidades e atendimento da saúde pública;
   - A população nas áreas rurais possam aceder às infraestruturas básicas
como água potável e estradas."

 

Rita Almeida
Editora Executiva da Agência Noticiosa TATOLI,
I.P

2 - "A minha guitarra é a minha arma.

A geração mais nova precisa de fazer avançar o país.
Todas as gerações jovens precisam mostrar os seus talentos e apoiar as suas
ideias para que possamos levar o país ao desenvolvimento dinâmico. Com a sua
experiência, juntamente com os talentos e a criatividade das gerações mais novas
podem garantir o progresso económico e político no futuro.

Vamos usar a nossa criatividade como uma das armas para enfrentar todas as
fraquezas e obstáculos através de forças e oportunidades que possam contribuir
para o progresso do nosso país!"

 

Formação “Setor Empresarial do Estado” para
Auditores da Câmara de Contas

Entre os dias 24 a 28 de maio, o projeto PFMO-C2 “OSAN
POVU NIAN, JERE HO DI’AK realizou a formação on-line
síncrona “Setor Empresarial do Estado - 1ª sessão”.
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O projeto PFMO-Componente 2 é cofinanciado pela União
Europeia (UE) e cofinanciando e gerido pelo Camões I.P. O
setor focal do projeto é a boa governação e o objetivo da
intervenção é o de contribuir para o desenvolvimento
sustentável de Timor-Leste, através de uma gestão e
supervisão de finanças públicas mais transparente e orientada
para o cidadão.

A formação foi destinada aos Auditores da Câmara de Contas
do Tribunal de Recurso, tendo como objetivo aprofundar o
conhecimento nas seguintes áreas:

•    Dar o conhecer o conceito do Setor Empresarial do Estado
(SEE); 
•    Incentivar a discussão para o desenvolvimento de um
modelo jurídico suscetível de regular o setor na vertente
acionista e do controlo e supervisão; 
•    Analisar as preocupações do controlo das entidades
integrantes do Setor Público Empresarial e a autonomia de
gestão dos seus gestores; 
•    Analisar as preocupações do Estado, no âmbito das suas
atribuições de controlo e supervisão das Finanças Públicas;
•    Identificação da situação do Setor Empresarial do Estado
em Timor-Leste.

A formação foi efetuada através da plataforma Zoom e
disponibilizada a um grupo de 15 formandos, num total de 10
horas.

No período de 31 de maio a 7 de junho, esta iniciativa será
realizada numa 2ª edição para os restantes Auditores da
Câmara de Contas, num total de 15 formandos. 

A formação será ministrada pelo Dr. Vítor Almeida, professor e
revisor oficial de contas de Portugal, um especialista
reconhecido da área Financeira, no ramo de auditoria, o qual
apresenta uma vasta experiência na sua área de formação,
tendo já exercido cargos de Alta Direção e assessorado
diversos Membros do Governo no Ministério das Finanças em
Portugal. Desde 2004, tem a sua própria sociedade de
Revisores Oficiais de Contas – Vítor Almeida & Associados
SROC.

 



Paralelamente, tem integrado serviços de consultoria nacional
e internacional no setor público e privado, sendo docente
universitário no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa (ISCTE), onde também desempenha funções de
Coordenador em mestrados executivos relacionados com a
Contabilidade e Auditoria e formador/orador em diversas
iniciativas promovidas por entidades nacionais (Tribunal de
Contas, Inspeção Geral de Finanças e Inspeção Geral da
Saúde).

Desde 2011, colabora com o Tribunal de Contas, como
parceiro formador ministrando diversas ações de formação,
nas quais se destacam o “Setor Empresarial do Estado”, “O
risco em Auditoria, “Parcerias Público-Privadas” entre outras
temáticas.  

 

Projeto cofinanciado pela União Europeia,
cofinanciado e gerido pelo Camões, I.P.

OSAN  POVU  NIAN , JERE  HO  DI 'AK |  06Visite: www.osanpovunian.tl

Formação “e-Government e Acesso à
Informação” 

O projeto PFMO-C2 “OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK”
realizou entre os dias 17 e 28 de maio a formação de “E-
Government e Acesso à Informação”, ministrada em regime de
e-learning com sessões síncronas e assíncronas através da
plataforma Microsoft Teams.

Com esta formação pretendeu-se promover a transparência no
acesso aos dados públicos, através do estabelecimento de
políticas de e-Government (governo eletrónico) e Open
Government (governo aberto) na disponibilização de
documentação e informação do Estado aos jornalistas e aos
cidadãos.
No final da ação, os participantes são capazes de definir o que
é o E-Government/Governo Eletrónico e identificar em que
áreas se move, compreender a necessidade do eGovernment
nas sociedades atuais; conseguir distinguir entre eGovernment
e eGovernance, identificar as diferentes dimensões do E-
Government, compreender a importância das políticas de
abertura de dados por parte dos órgãos do Governo e
Administração Pública, como as garantias de transparência em
sistemas democráticos e analisar de forma crítica iniciativas de
E-Government, Open Government e Open Data.

 



Esta formação conta com um total de 30 horas, divididas entre
20 horas em sessões síncronas e 10 horas em sessões
assíncronas e trabalho autónomo, com tutoria da formadora
presencial, contando com a participação de duas dezenas de
participantes, membros da comunicação social, jornalistas do
setor público e privado, rádio e agentes da Sociedade Civil e
realiza-se com o apoio do CENJOR (Centro Protocolar de
Formação Profissional para Jornalistas). 

Ana Pinto Martinho e António Bob Santos foram 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. 

António Bob Santos é especialista em Políticas de Inovação e
em Inovação Aberta e integrou o Conselho de Administração
da ANI – Agência Nacional de Inovação, entre 2018 e 2021.
Desde 2001 que colabora com várias estruturas
governamentais na área da Política de Inovação, tendo
integrado as equipas de conceção, gestão e monitorização do
PROINOV (Programa Integrado de Apoio à Inovação), do
Plano Tecnológico, da Agenda Digital, da Estratégia de Lisboa,
do Plano Nacional de Reformas e do Programa Nacional para
o Empreendedorismo e Inovação.

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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