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O mês de novembro representou um dos meses de
maior atividade no âmbito do Projeto PFMO – OSAN
POVU NIAN JERE HO DI’AK, sendo de destacar a
organização, em conjunto com o Parlamento Nacional,
do Seminário sobre “Panorama Orçamental” – num
evento que tradicionalmente abria a apresentação e
discussão pública da proposta de orçamento de Estado,
com importantes intervenções da parte de
representantes do Governo, de Instituições Superiores
de Controlo, do Banco Central, bem como dos
principais Parceiros Internacionais.

Neste mês, foram também concluídos com sucesso
dois ciclos de formação em diferentes àreas do Projeto
– designadamente o I Curso de “Prevenção e
Investigação Criminal”, destinado a 71 Investigadores e
Especialistas da PCIC e da CAC, bem como das 2.ª e
3.ª edições dos Cursos de “Literacia Orçamental para a
Sociedade Civil”, com a participação de 40 formandos
de 10 organizações não governamentais de Timor-
Leste.
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Este foi ainda no mês de pleno funcionamento do Programa de Apoio aos Jornalistas de Timor-Leste,
no quadro da resposta à situação de crise causada pela pandemia do COVID-19, que permitiu até
agora apoiar 104 jornalistas e jovens jornalistas de Timor-Leste, neste período particularmente difícil da
sua vida profissional.
 
Convidamos agora à sua leitura!

Coordenação Geral



Retomada a realização do Seminário sobre
"Panorama Orçamental 2021", no Parlamento
Nacional

Entre os dias 4 e 5 de novembro, o Parlamento Nacional de
Timor-Leste, através da sua Comissão C (Comissão de
Finanças Públicas) e o projeto PFMO-C2 “OSAN POVU NIAN,
JERE HO DI’AK” organizaram em conjunto o Seminário sobre
“Panorama Orçamental 2021”, no Hotel Novo Turismo, com a
intervenção de onze oradores convidados.
O Seminário contou com a participação dos 13 Deputados,
membros da Comissão de Finanças Públicas, dos membros da
Mesa do Parlamento Nacional, da Presidente do Grupo de
Mulheres Parlamentares de Timor-Leste (GMPTL), do
Presidente do Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero, do
Presidente do Serviço Nacional de Inteligência, dos membros
das Bancadas Parlamentares, dos membros das Mesas das
Comissões Permanentes, da Secretária-Geral do Parlamento
Nacional, bem como dos técnicos parlamentares e
representantes da Sociedade Civil.

A cerimónia de abertura foi presidida pela Vice-Presidente do
Parlamento Nacional, Deputada Maria Angelina Lopes
Sarmento, em representação do Presidente do Parlamento
Nacional, pela Presidente da Comissão C (Comissão das
Finanças Públicas), Deputada Maria Angélica R. da C. dos
Reis, pelo Embaixador de Portugal em Timor-Leste, Dr. José
Pedro Machado Vieira e do Embaixador da
União Europeia em Timor-Leste, Dr. Andrew Jacobs.

Na sua intervenção a Vice-Presidente do Parlamento Nacional
referiu a importância deste Seminário “Agradecemos o apoio
dos nossos parceiros este seminário vai ser como uma
referência muito importante para os nossos deputados sobre o
sistema das Finanças Públicas e o panorama orçamental”,
referindo-se à circunstância de ter sido retomado o debate de
abertura orçamental, através deste Seminário, como
aconteceu durante vários anos no passado.
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Por sua vez, o Embaixador da União Europeia, Andrew Jacobs, afirmou
que “o Seminário constitui um momento de grande importância neste
processo de definição orçamental, por dar início à apresentação e
discussão das principais linhas da Proposta de Orçamento de Estado
para o ano de 2021, que o Governo submeteu à apreciação do
Parlamento”. E acrescentou “Felicito todos pela organização do
Seminário, esperando que ajude no aprofundamento da missão
parlamentar no controlo da gestão financeira e orçamental e seja
garantia de responsabilidade, transparência e prestação de contas dos
órgãos executivos, que gerem o dinheiro em nome do Povo”.
 
O Embaixador de Portugal, José Pedro Machado Vieira reforçou que
“é, pois, num contexto de alguma incerteza, mas também de esperança
que o Orçamento Geral de Estado para 2021 que irá ser discutida e
para o qual se espera que este Seminário possa de alguma forma
contribuir.” E finalizou “Faço votos que este Seminário seja profícuo na
discussão sobre as opções do Estado relativamente à boa gestão dos
recursos públicos do país, pautada por uma prestação de serviços mais
eficaz, íntegra, transparente, responsável e orientada para os cidadãos
e que possa igualmente contribuir para o aprofundamento das relações
entre o Parlamento Nacional e os restantes parceiros do PFMO, a
União Europeia e Portugal, num quadro alargado de colaboração para
a boa governação no desenvolvimento sustentável da República
Democrática de Timor-Leste.”
 
Através deste seminário, pretendem-se atingir os seguintes objetivos:
(a) Exposição das principais linhas orientadoras da Proposta de
Orçamento Geral do Estado 2021, com vista a potenciar a ação dos
deputados, no âmbito da avaliação e supervisão do OGE/21; (b) a
avaliação das principais linhas orientadoras do OGE/2021 por parte
das principais instituições de controlo e Regulação, bem como dos
principais parceiros e financiadores internacionais. Nele participaram
representantes de diversas instituições nacionais e internacionais, que
apresentaram e discutiram com os Deputados diversos pontos de vista
sobre a proposta de Orçamento de Estado para o ano de 2021.
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Seminário “Prestação de Contas e Integridade dos
Fundos Públicos”

Entre os dias 9 e 11 de novembro, decorreu o Seminário “Prestação de
Contas e Integridade dos Fundos Públicos” no Centro de Formação São
Paulo, em Comoro. 

Com 20 horas de formação e destinada aos agentes da Sociedade Civil,
este Seminário vai contar com mais de uma dezena de participantes, tendo
sido dirigido tecnicamente pela Dra. Fernanda Borges.

Este Seminário abordou os seguintes temas: (i) Técnicas de prevenção
baseadas em Leis, Decretos-Lei, Regulamentos e Procedimentos; (ii)
Estudar o Regimento do Parlamento Nacional para observar as regras
parlamentares e comunicar eficazmente com os representantes do povo;
(iii) Como identificar problemas de integridade; (iv) Como denunciar crimes
financeiros e a aplicação indevida de fundos públicos; (v) Como executar
adequadamente os fundos públicos.

  
  
 

Cerimónia de encerramento e entrega de certificados aos
formandos da PCIC e da CAC

No dia 18 de novembro, o projeto PFMO-Componente 2 “OSAN POVU
NIAN, JERE HO DI’AK certificou 71 funcionários da Polícia Científica de
Investigação Criminal (PCIC) e da Comissão Anticorrupção (CAC) na
sessão de encerramento do “Curso de Prevenção e Investigação Criminal
I”, na sala Suai do Hotel Timor Plaza. 

Este Curso dividiu-se em três módulos com os seguintes temas
“Metodologias de Investigação Criminal”, “Ética e Deontologia Policial/
Sigilo Profissional” e “Prevenção Criminal e Medidas Cautelares e de
Polícia”, que está inserido na “Área do Crime Económico e Financeiro”.  

A cerimónia de encerramento e entrega de certificados aos formandos
contou com a presença do Embaixador de Portugal, José Pedro Machado
Vieira, do Embaixador da União Europeia, Andrew Jacobs, do Diretor
Nacional da PCIC, Dr.Vicente Fernandes e Brito, do Comissário da CAC,
Dr.Sérgio Hornai, do Adjunto do Procurador-Geral da República, Dr.
Alfonso Lopes, dos dois formadores do Curso, Manuel Santos e Carlos
Costa, do Coordenador Geral do Projeto PFMO-Componente 2 OSAN
POVU NIAN, JERE HO DI’AK, Rui Dinis.
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Na sua intervenção o Diretor Nacional da PCIC referiu também a
importância do complemento do ensino da Língua Portuguesa “o manuall
de Língua Portuguesa apresentado pelo projeto PFMO é um instrumento
de trabalho muito importante para o desenvolvimento da consolidação da
Língua para os profissionais da PCIC”.

Por sua vez o Comissário da CAC disse que “a formação que hoje termina
proporcionou a partilha de conhecimentos, que são necessários para os
nossos especialistas aperfeiçoarem os seus conhecimentos”.

O Embaixador da União Europeia, Andrew Jacobs reforçou que “Para nós,
um elemento-chave desta reforma é ter um sistema judiciário confiável
que garanta uma total transparência e prestação de contas no uso dos
recursos públicos. Por isso, a Polícia Científica e de Investigação Criminal
e a Comissão Anti-Corrupção, terão melhores condições para garantir que
os fundos públicos serão utilizados de acordo com os regulamentos
exigidos.”

Já o Embaixador de Portugal, José Pedro Machado Vieira felicitou os
formandos “e todos os participantes da CAC e da PCIC, pelo esforço e
intensa participação neste Curso, bem como agradecer a sua organização
pelo PFMO, em conjunto com os Parceiros, PCIC e CAC - num tempo em
que nem sempre é fácil reunir as condições ideais para trabalhar neste
tipo de atividades, mas que a disponibilidade e o contributo dos Parceiros,
dos seus dirigentes e dos formadores, permitiram ultrapassar, uma vez
mais, as dificuldades encontradas."

Este curso foi ministrado em conjunto pelo Dr. Carlos Costa, assessor
internacional da PCIC e pelo Gestor de Área de Criminalidade Económica
e Financeira, Dr. Manuel Santos. Tendo os três seminários
complementares sido apresentados pelo Juíz Desembargador, Dr.
Alexandre Baptista Coelho, pelo Procurador, Dr. Evandro de Carvalho e
pelo Inspetor-Chefe da Polícia Judiciária de Portugal, Dr. Rui Santos.
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Programa “Dader Kmanek” da GMN TV dedicado ao
Programa de Apoio aos Jornalistas e Jovens Jornalistas

O programa do canal de televisão GMN “Dader Kmanek” dedicou a sua
emissão da passada quinta-feira, 26 de novembro, à apresentação e
divulgação do Programa de Apoio aos Órgãos de Comunicação Social
(OCS) e aos Jornalistas Timorenses, desenvolvido no âmbito do PFMO –
OSAN POVU NIAN JERE HO DI’AK, para ajuda de emergência e resposta
à crise no setor e para os profissionais do jornalismo, em resultado da
pandemia do COVID-19 e do Estado de Emergência.

O programa contou com valiosos depoimentos do Embaixador de
Portugal, José Pedro Machado Vieira e do Embaixador da União
Europeia, Andrew Jacobs, que explicaram os seus objetivos e relevância
como instrumento de ajuda excecional aos jornalistas de Timor-Leste,
confrontados com as dificuldades da crise de pandemia. 

No programa foram divulgadas, pelo Coordenador Geral, Rui Dinis e pelo
Técnico de Monitoria e Avaliação do PFMO, Miguel Alves, as principais
medidas de apoio ao setor, que incluíram a aquisição de publicidade e de
espaços de divulgação das atividades dos Parceiros na imprensa escrita e
digital, bem como o apoio aos profissionais da comunicação, com a oferta
de créditos de internet e comunicação (“pulsa”), a distribuição de
máscaras de proteção individual aos jornalistas da linha da frente na
cobertura ao COVID-19.

Além dessas medidas, a partir de agosto o programa incluiu a atribuição
de bolsas profissionalizantes a jovens jornalistas e a jornalistas em início
de carreira, bem como aos seus tutores e mentores em cada OCS, além
de incentivo aos jornalistas para publicação de trabalhos de jornalismo em
temas da sua autoria e responsabilidade relativos à prevenção e combate
à pandemia, aos impactos económicos e sociais do COVID-19, às
restrições ao Estado de Direito, bem como aos temas ligados a matérias
orçamentais e de supervisão de finanças públicas.

Ao programa candidataram-se até ao momento 154 jornalistas
Timorenses, tendo os apoios sido atribuídos a 104 jornalistas,
pertencentes a mais de uma dezena de OCS, da imprensa escrita e
digital, rádios e televisões de Timor-Leste.
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Cerimónia de encerramento e entrega dos certificados da
“3ª edição de Literacia Orçamental” para a Sociedade
Civil

No passado dia 18 de novembro, o projeto PFMO-Componente 2 “OSAN
POVU NIAN, JERE HO DI’AK certificou 24 formandos de 10 organizações
da Sociedade Civil, na sala Maubara do Hotel Timor Plaza.
A cerimónia de encerramento marcou o fim do ciclo de cinco módulos de
capacitação destinado a agentes e técnicos de organizações da
sociedade civil, realizados entre setembro e novembro de 2020, dirigido
pela Dra. Fernanda Borges, tendo por objetivos reforçar as competências
dos membros das organizações da sociedade civil em matérias de
literacia orçamental e financeira, bem como melhorar as capacidades de
compreensão nos temas de supervisão e fiscalização das finanças
públicas, de modo a reforçar os mecanismos de controlo e avaliação das
políticas públicas e da qualidade dos serviços públicos no país.
Neste Seminário participaram também representantes de diversas
organizações nacionais (La’o Hamutuk) e internacionais (Banco Mundial,
PNUD e UNICEF), com apresentações sobre as suas experiências em
Timor-Leste.

A cerimónia de encerramento e entrega de certificados aos formandos
contou com a presença do Embaixador de Portugal, José Pedro Machado
Vieira, do Embaixador da União Europeia, Andrew Jacobs, do Diretor da
FONGTIL, Daniel Santos do Carmo, e da formadora dos Seminários, Dra.
Fernanda Borges, do Coordenador-Geral do Projeto PFMO-Componente 2
OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK, Rui Dinis.

Ao programa candidataram-se até ao momento 154 jornalistas
Timorenses, tendo os apoios sido atribuídos a 104 jornalistas,
pertencentes a mais de uma dezena de OCS, da imprensa escrita e
digital, rádios e televisões de Timor-Leste.
A formadora Dra. Fernanda Borges reitorou que “a iniciativa desta Projeto
que tem o apoio do Instituto Camões e da União Europeia é único e está
desenhado com a intenção de fazer uma cooperação entre todos os
autores que fazem a supervisão do dinheiro público. Deste modo é uma
boa contribuição para o desenvolvimento do capital humano”.

Por sua vez, o director da FONGTIL, Sr. Daniel Santos do Carmo
relembrou que “relacionado com o orçamento e a lei de gestão das
finanças, o que já existe algumas vezes  a nossa sociedade não entende,
o nosso ciclo de orçamento geral do Estado, quando começa e acaba, a
nossa sociedade ainda não tem esse conhecimento. Então este tipo de
formações são importantes para partilhar informação com a Sociedade
Civil.” O Diretor da FONGTIL recordou também a importância da
aprendizagem da língua portuguesa ao reforçar que “não podemos pensar
que a Língua Portuguesa é um desafio para nós, temos que aprender
porque faz parte da nossa Constituição, aprender e falar de modo a
ajudar-nos no nosso desenvolvimento profissional”.
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Na sua intervenção o Embaixador da União Europeia em Timor-Leste,
Andrew Jacobs, afirmou que “o Projeto Osan Povu Nian é um dos
programas mais importantes da União Europeia em Timor-Leste. Não só
ao nível do valor financeiro do nosso apoio, mas porque a boa gestão das
Finanças Públicas é importante para o desenvolvimento sustentável da
economia timorense. Como já sugeri, o papel da Sociedade Civil é crucial
na supervisão das finanças públicas, na defesa do interesse coletivo
nacional e na solução dos problemas gerais do cidadão”.

O Embaixador de Portugal, José Pedro Machado Vieira afirmou que “a
plena participação das Organizações da Sociedade Civil pode ser
prejudicada por barreiras legais, institucionais e políticas. Essas barreiras
precisam ser superadas através do envolvimento ativo e da crescente
capacitação das OSC, em matérias orçamentais e financeiras; técnicas e
ferramentas práticas para recolha e análise de dados; e em estratégias de
advocacia apropriadas para alcançar resultados. Só assim, a Sociedade
Civil poderá desempenhar o seu papel fundamental na supervisão das
Finanças Públicas, através da Auditoria Social.”  

Entre os 24 certificados entregues na cerimónia, foram destacados dois
certificados de “Liderança” a duas formandas, Afnan Zulima Bazher e
Frangelita Agostinha Lourdes, que tiveram uma participação completa nos
cinco seminários realizados.

No seu discurso de aceitação, a formanda Afnan Bazher referiu que
“através desta formação pudemos fazer auditoria social e ajudou-nos
muito no nosso trabalho e pudemos também fazer um bom relatório.
Durante o curso conseguimos obter informações, experiências e
conhecimentos.”

Os Seminários foram ministrados 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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