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O mês de julho permitiu a continuação das atividades
de capacitação especializada com diversos dos nossos
Parceiros, ainda que uma parte delas tenha de ser
realizada através de métodos online – situação que
garante, apesar dos últimos 18 meses de pandemia do
COVID-19, o maior nível de sempre ao execução de
atividades nestes quatro anos de Projeto PFMO –
Componente 2.
Assim, foi possível prosseguir as atividades formativas
nas áreas de auditoria social, no trabalho com agentes
das Organizações da Sociedade Civil e Jornalistas,
bem como iniciar atividades dirigidas aos Auditores e
Inspetores da Inspeção-Geral do Estado.

Foi ainda concluído e apresentado o Manual de
Supervisão das Finanças Publicas, elaborado pela Dra
Fernanda Borges.
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Participação do projeto PFMO-C2 “OSAN POVU NIAN, JERE
HO DI’AK" como "parceiro observador convidado” no
Seminário promovido pela Inspeção Geral do Estado

Aquisição de Servidores para a PCIC – Aditamento ao
Acordo de Delegação

Apresentação do Manual de Supervisão de Finanças
Públicas e Auditoria Social

Formação “Fake News e Desinformação” - 2ª edição para a
Sociedade Civil e jornalistas

Formação “Técnicas de Elaboração de Documentos
Oficiais / Pareceres e Relatórios Técnicos” para a Inspeção
Geral do Estado

Formação “Mecanismos de colaboração e sinergias entre
auditores de fiscalização e supervisão e a Sociedade Civil”
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Para o mês de agosto estão programadas diversas atividades, com o início de formação em Língua
Portuguesa junto de diversos parceiros, como a CAC, a IGE. 

A Coordenação Geral.



Participação do projeto PFMO-C2 “OSAN POVU
NIAN, JERE HO DI’AK" como "parceiro
observador convidado” no Seminário promovido
pela Inspeção Geral do Estado

No dia de 8 de julho, a equipa de Projeto do PFMO-C2 “OSAN
POVU NIAN, JERE HO DI’AK esteve presente no Seminário
promovido pela Inspeção Geral do Estado (IGE), relativo à
definição do seu Plano Estratégico de médio e longo prazo
(2022 a 2027) , no Hotel Novo Turismo , Lecidere em Díli.

O projeto PFMO-C2 “OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK”
acompanhou a iniciativa como “parceiro observador convidado”,
tendo sido representado pelo Dr. Rui Dinis (Coordenador Geral
do Programa PFMO), Dra. Helena Fortes (Gestora da Área de
Auditoria Financeira) e a Dra. Soraia Lourenço (Perita da
Língua Portuguesa).

O Seminário teve a presença dos Auditores, Inspetores e
alguns funcionários dos serviços administrativos e financeiros
da Inspeção Geral do Estado, tendo como objetivo analisar em
grupo e apresentar a matriz SWOT/FOFA (Forças,
Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) da Instituição; reajustar
a identificação da Missão, Visão, Valores, objetivos, prioridades
de atuação e o Logotipo Institucional para o próximo
quinquénio.

Aquisição de Servidores para a PCIC

Foi celebrado em julho o contrato para aquisição de servidores
seguros para a Polícia Científica e de Investigação Criminal
(PCIC), em cumprimento do 1.º Aditamento ao Acordo de
Delegação entre a União Europeia e o Camões, I.P., para
implementação da Componente 2 do PFMO.

Completou-se assim uma etapa importante que permitirá o
fornecimento à PCIC do equipamento tecnológico necessário e
adequado à sua missão e relevantes funções, esperando-se que
o mesmo seja instalado e em completa operacionalidade no
corrente ano.

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

OSAN  POVU  NIAN , JERE  HO  DI 'AK |  03Visite: www.osanpovunian.tl



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

OSAN  POVU  NIAN , JERE  HO  DI 'AK |  04Visite: www.osanpovunian.tl

Apresentação do Manual de Supervisão de
Finanças Públicas e Auditoria Social

No passado dia 15 de julho, o projeto PFMO-C2 “OSAN POVU
NIAN, JERE HO DI’AK” realizou a Apresentação do Manual de
Supervisão de Finanças Públicas e Auditoria Social através da
Dra. Fernanda Borges, em sistema online através da
plataforma Microsoft Teams.

A apresentação foi dirigida a membros de entidades da
Sociedade Civil assim como aos jornalistas e contou com a
participação do Diretor Geral do Tribunal de Recurso, Dr.
Higino Soares assim como de Técnicos em representação do
Parlamento Nacional.

Com o total de três horas de apresentação, que deu início a
uma breve introdução por parte do Coordenador Geral do
Projeto OSAN POVU NIAN, Rui Dinis que deu as boas-vindas a
todos os participantes e reforçou a importância desta
apresentação que “marca o final de uma primeira fase muito
intensa em que trabalhámos com a FONGTIL e diversas
organizações da Sociedade Civil e em que tivemos uma
oportunidade de uma colaboração de enorme qualidade e
referência que foi prestada pela Dra. Fernanda Borges, no
sentido de realizar no terreno diversas atividades no âmbito da
Auditoria Social.” De seguida deu lugar à intervenção da
gestora de Área da Sociedade Civil e Meios de Comunicação
Social esclareceu que “com a elaboração do Manual de
Auditoria e supervisão das Finanças Públicas, pretendemos
promover uma Sociedade Civil dinâmica capaz de estabelecer
sinergias e dialogar com os cidadãos, e os auditores nacionais
chamados a auditar e supervisionar as políticas públicas no
país. Por outras palavras, o que se pretende fazer é fornecer os
instrumentos básicos para que a Sociedade Civil possa utilizar
as chaves da eficácia, eficiência e transparência no seu
trabalho de auditoria do orçamento do Estado.” 



A apresentação do Manual foi feita pela Dra. Fernanda Borges,
licenciada em Economia e Mestre em Administração e
Empresas, Direito Empresarial e Gestão do Setor Público, tem
mais de 10 anos de experiência profissional no setor bancário
e trabalhou como consultora para várias organizações
internacionais. Foi Ministra das Finanças no II Governo
Transitório da UNTAET e membro do Parlamento Nacional
entre 2007 e 2012.
Esta atividade é mais uma das atividades temáticas
organizadas pelo PFMO-C2 OSAN POVU NIAN, JERE HO
DI’AK, previstas no âmbito dos Seminários de Capacitação
para o fortalecimento dos agentes da Sociedade Civil.
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Formação “Fake News e Desinformação” - 2ª
edição para a Sociedade Civil e jornalistas

Entre os dias 5 e 16 de julho, o projeto PFMO-C2 “OSAN
POVU NIAN, JERE HO DI’AK” realizou o Curso de “Fake
News e Desinformação” - 2ª edição, em sistema online através
da plataforma Microsoft Teams.

O objetivo do curso focou foi reduzir os riscos face à
desinformação, dotando os jornalistas e agentes da sociedade
civil ligados às questões da informação, sobretudo nas redes
sociais, das competências para reconhecerem os mecanismos
de informação e desinformação no ambiente digital,
identificarem “notícias falsas” (“fake news”) e usarem as várias
ferramentas digitais disponíveis para fazer a verificação da
informação.

Com o total de 30 horas de formação e direcionado a
jornalistas de diversos órgãos de comunicação social e
entidades da Sociedade Civil, esta ação de formação contou
com duas dezenas de participantes e realizou-se com a
direção técnico do CENJOR (Centro Protocolar de Formação
Profissional para Jornalistas). 
Esta iniciativa foi distribuída por duas semanas, com a
formação diária de duas horas de formação online síncrona, de
segunda a sexta-feira, e 10 horas de formação assíncrona e
trabalho autónomo, com tutoria dos formadores.



A formação incluiu os seguintes temas: (a) Compreender os
fundamentos do jornalismo na era digital; b) Identificar uma
“notícia” falsa; c) Identificar e reconhecer os tipos de
desinformação existentes no ambiente digital; d) Identificar e
reconhecer os tipos de regulação da informação na era digital;
e) Saber usar as ferramentas para identificar e desmistificar
“notícias” falsas; f) Aplicar os conhecimentos adquiridos a
casos concretos de Timor-Leste, através da verificação de
informação em matérias de orçamento, economia, finanças
públicas e/ou outras de atualidade com relevância sobre a
prestação dos serviços públicos timorenses.

Ana Pinto Martinho e o Rui Guerreiro do CENJOR de Portugal
foram os formadores deste Ateliê. Ana Pinto Martinho é
jornalista há quase duas décadas, tem como áreas de
especialização as tecnologias de informação e comunicação, o
eGovernment e o Open Data. É a editora do site do “European
Journalism Observatory”, em português. É também professora
no ISCTE-IUL e dedica-se à formação nas áreas da escrita
digital, ferramentas web, jornalismo de dados e visualização de
informação. 

Por sua vez, Rui Guerreiro é formador há oito anos nas áreas
do Jornalismo e Marketing Digital, iniciou há 22 anos a sua
atividade profissional como jornalista. 

Esta atividade inseriu-se nas 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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Formação “Técnicas de Elaboração de
Documentos Oficiais / Pareceres e Relatórios
Técnicos” para a Inspeção Geral do Estado

O projeto PFMO-C2 “OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK
realiza no período entre julho e setembro de 2021, a formação
em “Técnicas de Elaboração de Documentos oficiais /
Pareceres e Relatórios Técnicos”, a qual irá contemplar a
consolidação de conceitos técnicos e a redação linguística dos
documentos oficiais, Pareceres, Relatórios Jurídicos,
Económico-Financeiros e Auditoria.

A formação integra duas componentes (uma direcionada à
parte jurídica e outra à parte económico-financeira/auditoria),
sendo que a primeira vertente jurídica da formação foi realizada
entre os dias 27 e 28 de julho, na sala de formação do Hotel
Novo Turismo,  com a realização em duas edições, uma no
período da manhã e outro no período da tarde, nas quais
participaram 14 e 10 formandos respetivamente, num total de
24 participantes. A segunda vertente económica e financeira
/auditoria será abordada durante o próximo mês de setembro.
 
Esta Formação é destinada aos auditores e inspetores da
Inspeção Geral do Estado, tendo em conta os seguintes
objetivos:
- Estimular a reflexão crítica sobre a realidade profissional;
- Consciencializar os participantes para a importância dos
documentos Oficiais, Pareceres e Relatórios Técnicos
(Jurídicos/Económico-financeiros e Auditoria);
- Reconhecer o processo de elaboração, apresentação e
comunicação dos relatórios de Auditoria.

A formação foi ministrada por um grupo especializado de
formadores com diversas valências, que apresentaram a sua
vasta experiência nas suas áreas de formação. Na componente
Jurídica a ser ministrada no período de julho, participaram o
Jurista, Dr. José Pinto, Assessor da Presidência do Conselho
de Ministros, o Jurista, Dr. António Maia, Assessor do
Parlamento Nacional e a Professora Soraia Lourenço, Perita
em Língua Portuguesa na Inspeção-Geral do Estado. 
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Formação “Mecanismos de colaboração e
sinergias entre auditores de fiscalização e
supervisão e a Sociedade Civil”

No dia 29 de julho, o projeto PFMO-C2 “OSAN POVU NIAN,
JERE HO DI’AK” realizou a formação “Mecanismos de
Colaboração e Sinergias entre Auditores de Fiscalização e
Supervisão e a Sociedade Civil” para os jornalistas e as
entidades da Sociedade Civil, em sistema online através da
plataforma Microsoft Teams.

Esta formação procedeu à sessão de apresentação do “Manual
de Supervisão de Finanças Públicas e Auditoria Social”,
realizada pela Dra. Fernanda Borges e que contou com a
participação de duas dezenas de participantes.
Com o total de três horas de formação, também contou com a
participação do Auditor da Câmara das Contas, o Dr. Betoven
Santos, que fez uma apresentação sobre o Tribunal de Contas
e a sua colaboração e mecanismos de envolvimento com as
Organizações da Sociedade Civil e Jornalistas. 

Esta formação teve como objetivo dar uma visão geral dos
benefícios e desafios da colaboração e engajamento entre e
dentro das instituições e partes interessadas, tendo sido
realizado uma sessão de Perguntas e Respostas sobre os
critérios de seleção de iniciativas de auditoria social. 

A formação foi ministrada pela Dra. Fernanda Borges,
licenciada em Economia e Mestre em Administração e
Empresas, Direito Empresarial e Gestão do Setor Público, tem
mais de 10 anos de experiência profissional no setor bancário e
trabalhou como consultora para várias organizações
internacionais. Foi Ministra das Finanças no II Governo
Transitório da UNTAET e membro do Parlamento Nacional
entre 2007 e 2012.
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