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O mês de outubro de 2020 representou um passo
importante nesta fase de execução de PROJETO, com
a mobilização de novos recursos, a expansão de
atividades no terreno, o reforço dos meios e a
adaptação das atividades a realizar ao contexto das
limitações do COVID-19 e das restrições à mobilidade,
deslocações e viagens. 

Desde logo, foi um mês intenso com a realização das
mais importantes reuniões de governação do Projeto
PFMO, uma vez que se realizou a 5.ª reunião do
Comité de Coordenação Técnica, realizada dia 20 de
outubro, presidida pelo Camões, I.P e os Pontos Focais
dos Parceiros, com a presença dos representantes do
Serviço do Ordenador Nacional (SON) e da Delegação
da União Europeia (DLUE) em Timor-Leste. 
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A P R E S E N T A Ç Ã O
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. 
2ª Reunião anual do Comité Estratégico de
Boa Governação

5ª Reunião do Comité de Aconselhamento

Curso e Seminário de “Metodologia de
Investigação Criminal”

Ateliê “Jornalismo de Dados” (2ª edição)

Seminário “Processo de recolha e análise
de dados – auditoria social”

Curso e Seminário “Ética e Deontologia
Policial/ Sigilo Profissional”
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Em 22 de outubro, realizou-se a reunião anual do Comité de Aconselhamento, com a realização pelo
SON e pela DLUE do Steering Committee para a Boa Governação, com a apresentação dos
resultados, desafios e planos dos Projetos desta área, cofinanciados pela União Europeia.
 
Assim, neste mês iniciaram-se as atividades de capacitação especializada junto da CAC e da PCIC,
nas matérias da investigação criminal, metodologia, ética e deontologia, com a participação alargada a
cerca de 70 investigadores especialistas. Foi dada continuidade às atividades de formação dos
agentes das Organizações da Sociedade Civil, com ações de formação dirigidas pela Dra. Fernanda
Borges, em matérias relativas à recolha e tratamento de dados, bem como à elaboração de relatórios,
que permitam preparar as suas organizações para as atividades de auditoria social, no combate ao
mau uso dos recursos públicos.
 
Em outubro, iniciámos a execução dos apoios aos Jornalistas, com a atribuição de apoios mensais a
30 jovens jornalistas, bem como a 21 jornalistas profissionais que lhes darão apoio e tutoria na
realização de estágios profissionalizantes nos órgãos de comunicação social em que estão inseridos. 
 
Mas outubro foi também o mês de alargamento e aprofundamento das atividades programadas,
designadamente na assistência técnica aos Parceiros, com o reforço de competências junto do
Parlamento Nacional, bem como a chegada e início de funções em Timor-Leste de dois novos
especialistas, que estão a gora a colaborar com a CAC e a Câmara de Contas, nas áreas do apoio à
organização e investigação criminal na CAC e no reforço da equipa especializada em auditoria
financeira da Câmara de Contas.
 
Foi ainda o mês de início das atividades de formação à distância, com o início do primeiro curso à
distância de Jornalismo de Dados, com a realização de formação para Jornalistas, realizada por
monitores a partir de Lisboa e em Díli – numa atividade que se revelou eficaz e bem sucedida e abre
caminho, com otimismo, a este novo modelo de trabalho de capacitação com os nossos Parceiros.

Coordenação Geral



Reunião anual do Comité Estratégico de Boa
Governação – (PFMO, 2.ª Reunião anual)

No dia 22 de outubro realizou-se a 2.ª reunião anual do Comité
Estratégico da Boa Governação, dos Projetos financiados pela
União Europeia, no edifício do Ministério das Finanças, em
Díli.
Este encontro de alto nível foi copresidido pelo Vice-Ministro
dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Julião da Silva e
pelo Embaixador da União Europeia em Timor-Leste, Dr.
Andrew Jacobs, contando com a participação do Embaixador
de Portugal, Dr. José Pedro Machado Vieira, em
representação do Presidente do Camões, I.P., da Dra. Cristina
Faustino, Adida para a Cooperação Portuguesa, bem como
dos Parceiros de Desenvolvimento com atividade nas áreas da
Boa Governação.
Participaram na reunião, para apresentação das atividades e
resultados do Projeto PFMO - OSAN POVU NIAN, o
Coordenador Geral, Rui Dinis e o Coordenador Adjunto e
Gestor de Fundos, Horácio Henriques. O encontro teve como
objetivos os de conhecer a situação, os resultados atingidos e
os principais objetivos nos Projetos abrangidos, nas suas
diversas componentes, com vista monitorizar e avaliar as
atividades de Gestão das Finanças Públicas e os projetos de
Descentralização.

Reunião do Comité de Coordenação Técnica (CCT) do
PFMO – Componente 2

Decorreu em Díli no dia 20 de outubro de 2020, a 5.ª Reunião trimestral
do Comité de Coordenação Técnica (CCT) da parceria PFMO - OSAN
POVU NIAN JERE HO DI’AK, que juntou à volta da mesa os Pontos
Focais das instituições timorenses, os representantes do Serviço do
Ordenador Nacional de Timor-Leste, do Tribunal de Recurso/Câmara
de Contas, da Procuradoria-Geral da República, da Comissão
Anticorrupção, da Inspeção-Geral do Estado, da Polícia Científica de
Investigação Criminal, bem como da SECOMS, do Conselho de
Imprensa, e da FONGTIL (Fórum das Organizações Não
Governamentais de Timor-Leste).
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Curso de Metodologias de Investigação Criminal

Entre os dias 5 a 9 de outubro, realizou-se o primeiro Curso de
“Metodologias de Investigação Criminal”, a primeira de três disciplinas
integradas no Curso de Prevenção e Investigação Criminal I, que está
inserido na “Área do Crime Económico e Financeiro”. Estes cursos
destinam-se à CAC e à PCIC que são importantes parceiros do projeto
PFMO-C2 “OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK”.

Com 30 horas de formação e destinada a funcionários da Comissão
Anticorrupção (CAC) e da Polícia Científica de Investigação Criminal
(PCIC), esta disciplina vai contar com cerca de cinco dezenas de
participantes.
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.

Estes cursos foram ministrados pelos Dr. Carlos Costa, assessor
internacional da PCIC e que ministra a formação à CAC, e pelo Gestor de
Área de Criminalidade Económica e Financeira, o Dr. Manuel Santos, que
ministra a formação à PCIC.
 

A reunião foi presidida pelo Camões, I.P, com a presença da Adida de
Cooperação, Dra. Cristina Faustino e contou também com a presença
do Chefe da Cooperação da Delegação da União Europeia em Timor-
Leste, Dr. Ramon Reigada.

As instituições parceiras tiveram a oportunidade de debater e validar o
reporte técnico e financeiro do Projeto, bem como as linhas gerais do
Plano de Atividades para o Ano 4 (2020-2021). Para além disso, foi
feito a apresentação dos novos membros da equipa do PFMO – que
iniciaram funções em Díli durante este ano.

Considerando o período de crise originada pela pandemia do COVID-
19, foi apresentada pelo Coordenador Geral, Rui Dinis, uma exposição
sobre as propostas e medidas realizadas pelo PFMO na resposta à
crise e à situação de emergência, com destaque para o Programa de
Apoio à Comunicação Social e aos Jornalistas, atualmente em curso.



 Curso “Jornalismo de Dados” (2ª edição)

O PFMO “OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK” realizou o Ateliê de
“Jornalismo de Dados” (2ª edição) para jornalistas timorenses, entre os
dias 12 e 30 de outubro, realizado na sala de formação 2 do PFMO no
Complexo Páteo.

Com o total de 60 horas de formação, esta formação foi dirigida a
jornalistas de diversos órgãos de comunicação social, teve a participação
de mais de duas dezenas de participantes de diversos órgãos de
comunicação social e realizou-se com o apoio do CENJOR (Centro
Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas), de Lisboa.

Por forma a ultrapassar as dificuldades de formação presencial, esta
formação foi realizada em sistema de videoconferência, através de
plataforma Zoom, com a realização de sessões em simultâneo e outras em
tempo diferido, acompanhadas de trabalho autónomo com tutoria,
realizadas em sala com os formandos.

Ana Pinto Martinho e o Paulo Rodrigues do CENJOR de Portugal são os
formadores deste Ateliê. São jornalistas com 20 anos de experiência,
especializados em tecnologias de informação e comunicação, e-
Government e Open Data, assim como Information Week, Inter.Face,
Portal iGOV e o programa de televisão iGOV.

A jornalista Ana Pinto Martinho foi a formadora da 1ª edição, realizada no
ano passado em Díli, sendo editora do site European Journalism
Observatory, em português. É Licenciada em Comunicação Social e
Mestre em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação pelo
ISCTE-IUL, sendo também professora universitária no ISCTE-IUL.

Esta 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 2020, 2021 e 2022.
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Seminário “Processo de recolha e análise de dados –
auditoria social”

Entre os dias 19 e 23 de outubro, realizou-se o Seminário “Processo de
recolha e análise de dados - auditoria social” no Centro de Formação São
Paulo, em Comoro, com a duração de 20 horas e destinada aos agentes
da Sociedade Civil, tendo tido a participação ativa de duas dezenas de
participantes provenientes de oito ONG’s de Timor-Leste.

Este Seminário abordou os seguintes temas e exercícios: (i) Distinguir
entre avaliação quantitativa e qualitativa; (ii) Mostrar como recolher
informações e dados sobre a execução do orçamento e como criar
ferramentas (pesquisa simples para auditoria social) para alcançar a
mudança sistémica (modelo de advocacia); (iii) Realizar exercícios
práticos de recolha de dados relativos a propinas e equipamentos do
Covid-19 como exemplo; (iv) Mostrar como os dados recolhidos podem
ser analisados (gráficos); (v) Mostrar um de um relatório ao público com
base nas conclusões dos dados recolhidos e analisados; (vi) Discutir
estratégias sobre como comunicar e sensibilizar o público sobre como os
recursos públicos são gastos e fazer recomendações para resolver os
problemas encontrados.

O Seminário foi ministrado 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 Deputada do Parlamento Nacional entre 2007 e 2012.
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Curso e Seminário “Ética e Deontologia Policial/ Sigilo
Profissional”

Entre os dias 19 e 23 de outubro, realizou-se o Curso de “Ética e
Deontologia Policial/ Sigilo Profissional”, a segunda de três disciplinas
integradas no Curso de Prevenção e Investigação Criminal I, inserido na
“Área do Crime Económico e Financeiro” do PFMO. Estes cursos
destinam-se à Comissão Anti Corrupção (CAC) e à Polícia Científica de
Investigação Criminal (PCIC) que são importantes parceiros do projeto
PFMO-C2 “OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK”.



Conclusão de Doutoramento da Perita de Língua
Portuguesa do PFMO, Doutora Susete Albino

A Doutora Susete Albino prestou provas finais e concluiu o Doutoramento
em Estudos Portugueses, com uma dissertação sobre “Políticas
Educativas, Cooperação e Desenvolvimento em Timor-Leste desde a
independência (2002 – 2015)”, realizado na Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa. Presidiu ao Júri o
Professor Abel Barros Batista e foram arguentes, o Professor Doutor
Benjamim Corte-Real e a Professora Doutora Maria Antónia Barreto,
sendo os restantes membros do Júri as Professoras Maria João Marçalo,
Rosário Monteiro e Ana Maria Martinho.

A valorização do PFMO inclui a permanente qualificação dos recursos ao
dispor do Projeto e dos Parceiros, incluindo as competências da equipa do
Camões, I.P., pelo que felicitamos a nossa colega Susete Albino, por este
passo importante, do qual certamente beneficiará a qualidade do trabalho
específico do PFMO.

A Doutora Susete Albino integra a Equipa da Língua Portuguesa do
PFMO, desde setembro de 2019, dando especial apoio aos processos de
produção dos Manuais de Língua Portuguesa para fins específicos,
elaborados para os nossos Parceiros em Timor-Leste.
 
Muito parabéns!
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Com 30 horas de formação e destinada a investigadores e
especialistas da CAC e da PCIC, esta disciplina contou com cerca de
50 participantes.

Este curso foi ministrado pelo Dr. Carlos Costa, que é o assessor
internacional da PCIC e que ministrou a formação à CAC, e pelo Gestor
de Área de Criminalidade Económica e Financeira, Dr. Manuel Santos
que ministrou a formação à PCIC.
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