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Apesar das significtativas restrições por força da
situação pandémica do COVID-19, este mês de junho
representou um período de retoma progressiva em
algumas atividades do PROJETO, com a dinamização
de atividades de capacitação, através de formação
online, com diversos dos nossos Parceiros.

Neste mês, as atividade globais do PFMO –
Componente 2, superam as 100.000 horas globais nas
diversas modalidades e formas de intervenção
previstas no PROJETO, isto é, em capacitação técnica
especializada, de curta, média e longa duração,
assistência técnica, tutoria e mentoria, bem como no
ensino de língua portuguesa para fins específicos – em
resultado de mais de 3.000 dias úteis de capacitação/
assistência/ tutoria, que envolveu mais de 2.200
participações de formandos e o trabalho de 14.000
horas de 188 formadores nacionais e internacionais.
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Aprovação do Código Mineiro pelo
Parlamento Nacional

Formação “O Setor Empresarial do Estado”
- 2ª sessão 

Retoma de aulas presenciais de língua
portuguesa para fins específicos

Formação “O Risco em Auditoria Pública”
para Auditores da Câmara de Contas

FONGTIL - Auditoria Social ao Programa
“Cesta Básica”
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Os avanços nas ações de vacinação e o cumprimento das regras e medidas de prevenção sanitária e
de saúde em Timor-Leste, permitem antever, com otimismo, os próximos meses de trabalho, pese
embora as reais dificuldades existentes, para os quais continuamos a contar com o empenho e forte
participação dos nossos Parceiros.

Uma nota final, para partilhar a satisfação e o agradecimento às autoridades competentes, pelo apoio
aos processos de vacinação dos quadros dos nossos Parceiros, mas também dos membros da equipa
da UIC-PFMO em Timor-Leste, quando se encontram vacinados 80% dos membros da equipa com a
primeira dose e 30% já receberam a vacinação completa. Muito obrigado!

A Coordenação Geral.



Aprovação do Código Mineiro pelo Parlamento
Nacional

O Projeto-Lei n.º4/V(1ª) do Código Mineiro foi aprovado com
unanimidade na votação final global a 24 de maio de 2021. O
Código Mineiro regulará a atividade mineral em termos de
reconhecimento preliminar, pesquisa, avaliação,
desenvolvimento, exploração e tratamento. Esta lei regula,
ainda, o transporte e a comercialização.

A discussão na especialidade, registada na Comissão D
(Assuntos Económicos) em conjunto com a Comissão C
(Finanças Públicas), contou com a colaboração de juristas
externos da Miranda Law Firm contratados pelo PFMO com o
objetivo de apoiar o Parlamento Nacional de Timor-Leste nesta
discussão. 

O PFMO congratula-se pela condução dos trabalhos
parlamentares, sobretudo pela dinâmica e boas relações que
se estabeleceram entre o Parlamento Nacional, Ministério do
Petróleo e Recursos Minerais, a ANPM e os juristas externos,
e por ter contribuído com apoio jurídico, à concretização de
uma das mais importantes peças legislativas para o
ordenamento económico de Timor-Leste.

 

Formação “O Setor Empresarial do Estado” - 2ª
sessão

Entre os dias 31 de maio a 7 de junho, o projeto PFMO-C2
“OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK realizou a formação on-line
síncrona “Setor Empresarial do Estado-2ª sessão”.

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.
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Foto: Parlamento Nacional



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

A formação foi ministrada pelo Professor e Revisor Oficial de
Contas Dr. Vítor Almeida, um especialista reconhecido da área
Financeira, ramo da auditoria, o qual apresenta uma vasta
experiência na sua área de formação, tendo já exercido cargos
de Alta Direção e Assessorado a 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; é docente na
Universidade do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e
da Empresa, 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.  
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Retoma de aulas presenciais de língua
portuguesa para fins específicos

As formações presenciais de língua portuguesa para fins
específicos, dinamizadas pelos peritos que integram a Equipa
da Língua Portuguesa do PFMO (ELP), na Câmara de Contas
(CDC) e na Inspeção Geral do Estado (IGE), retomaram na
passada sexta-feira, no dia 25 de junho. Na CDC inicia um
novo curso de 180 horas de nível avançado (B2), com 11
auditores e na IGE para dar continuidade a um curso de nível
intermédio B1, iniciado em fevereiro. 

Para além destas formações, relembra-se que 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. Na revisão
científica e pedagógica destes manuais e de todo o material
didático produzido no âmbito desta atividade, a equipa da
língua conta com o apoio de uma perita em língua portuguesa
que trabalha a partir da Unidade de Implementação em Lisboa
(UIL), 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, será retomada nas supracitadas instituições
logo que possível.

 

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

OSAN  POVU  NIAN , JERE  HO  DI 'AK |  05Visite: www.osanpovunian.tl

Formação “O Risco em Auditoria Pública” para
Auditores da Câmara de Contas

Entre os dias 14 a 18 de junho, o projeto PFMO-C2 “OSAN
POVU NIAN, JERE HO DI’AK” realizou a formação on-line
síncrona “O Risco em Auditoria” - 1ª sessão. 
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 o seguinte:
Identificar os riscos das diferentes fases de auditoria;
Incentivar a análise e discussão dos riscos da Câmara de
Contas, no âmbito das suas atribuições de controlo e
supervisão das Finanças Públicas; 
Partilha de conhecimentos e experiências no âmbito do risco
em auditoria;

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

No período de 21 a 25 de junho, foi replicado a mesma
formação, numa 2ª edição para os restantes auditores da
Câmara de Contas, num total de 15 formandos.

A formação foi ministrada pelo Professor e Revisor Oficial de
Contas Dr. Vítor Almeida, um especialista reconhecido da área
Financeira, ramo da auditoria, o qual apresenta uma vasta
experiência na sua área de formação, tendo já exercido cargos
de Alta Direção e Assessorado a 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; é docente na
Universidade do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e
da Empresa, 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.
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FONGTIL - Auditoria Social ao Programa “Cesta
Básica”

O nosso parceiro para a sociedade civil, FONGTIL – Forum
das Organizações Não Governamentais de Timor-Leste, em
conjunto com diversas Parceiros nacionais, entre os quais a
Comissão Anti-Corrupção (CAC), a Provedoria dos Direitos
Humanos e Justiça (PDHJ) e o SERVE, em articulação com o
Ministério da Coordenação das Atividades Económicas, está a
realizar, com o apoio do PFMO, um processo de auditoria
social para monitorização da execução do Programa “Cesta
Básica”, em implementação pelo Governo.

O processo de recolha, tratamento e análise da informação
encontra-se concluído, estando em fase final de elaboração o
respetivo Relatório, que se prevê seja apresentado ao
Governo e restantes entidades do Estado no próximo dia 16 de
julho.
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