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O mês de janeiro representa o início de um novo ano
civil para o projeto e as atividades dos nossos
Parceiros. A evolução da situação de pandemia do
COVID-19 fez reforçar algumas das restrições às
nossas atividades, tanto em Timor-Leste como dos
nossos parceiros em Portugal. 
 
Ainda assim, foi possível iniciar as atividades de
capacitação especializada na área da auditoria e
supervisão financeira, bem como as atividades de
formação no âmbito da língua portuguesa, que
prosseguem até janeiro de 2022.

Houve ainda condições de inciar os trabalhos de
“Diagnóstico Institucional e Avaliação de
Competências Internas aos Auditores da Câmara de
Contas”, a realizar, nos próximos três meses, através
dos Consultores – a “MYT Auditoria e Consultoria LDA”,
em parceria com a E&Y (Ernest & Young, Audit &
Associados, SROC, S.A.), uma das maiores e mais
relevantes consultoras internacionais de auditoria.
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Foram também iniciadas atividades relativas a dois instrumentos essenciais do Projeto, com a
assinatura dos contratos com os consultores internacionais que vão desenvolver o “Sistema de
Monitoria & Avaliação” do PFMO – Componente 2, bem como para desenvolvimento da “Plataforma
de acesso Moodle”, que permitirá durante o tempo de projeto e após a sua conclusão, o ensino e
aprendizagem pelos quadros técnicos dos Parceiros, em relação à continuação da língua portuguesa,
para os atuais e futuros utilizadores.

No que respeita à execução financeira, assinale-se que no fecho do ano de 2021 831 de dezembro),
o Projeto ultrapassou os limares de execução dos 6 Milhões de Euros (Compromissos) e dos 4
Milhões de Euros (custos efetivos).

A Coordenação Geral.



Formação “Modelo de Tecnologias
Avançadas de Informação – Excel Nível
Avançado” para a Inspeção Geral do Estado

Entre os dias 11 e 22 de janeiro, o projeto PFMO-C2 “OSAN
POVU NIAN, JERE HO DI’AK realizou o Programa “Modelo de
Tecnologias Avançadas de Informação – Excel Nível
Avançado” - 1ª edição (período da manhã) e 2ª edição
(período da tarde), distribuído por grupos de 8 formandos
respetivamente, num total de 16, na sala de formação 2 do
PFMO, no Páteo, em Díli.

O Programa de Formação “Modelo de Tecnologias Avançadas
de Informação” foi destinado a diretores, chefias, auditores e
inspetores da Inspeção Geral do Estado e pretendeu
apresentar soluções flexíveis do Office e outras plataformas
para melhorar as capacidades em matérias relativas ao uso
das tecnologias que contribuam para uma melhor eficiência e
eficácia no contexto do trabalho.

O programa iniciou-se com o módulo “Excel Nível Avançado”,
nos quais se destacaram os seguintes temas a serem
abordados, tais como: “Gestão de ficheiros”; “Tratamento e
organização de dados”; “Pivottables”; “Gráficos”; “Ferramentas
de Previsão”; “Desenvolvimento de Funções”; “Gestão de
fórmulas” e “utilização de macros para desenvolvimento de
automatismos”. 
 
A formação foi ministrada por Humberto Carvalho (sócio
gerente da IT Timor com uma licenciatura e mestrado em
Engenharia Informática pela Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra e com uma larga
experiência como formador na área do seu conhecimento) e
Ricardina Faustina Tavares (colaboradora da IT Timor,
licenciada em Ciências do computador pelo Instituto de
Tecnologia de Díli e desde 2012 tem uma vasta experiência
em ministrar cursos de formação de informática na ótica do
utilizador).
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Diagnóstico Institucional e Avaliação de Competências
Internas aos Auditores da Câmara de Contas

Teve início este mês de janeiro de 2021 o processo de “Diagnóstico
Institucional e Avaliação de Competências Internas” da Câmara de
Contas, no âmbito do projeto de supervisão das finanças públicas,
PFMO-Componente 2, “OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK,
cofinanciado pela União Europeia e cofinanciado e gerido pelo
Camões, I.P, no valor global de 12,6 milhões de euros.
A reunião de início dos trabalhos, alinhamento do processo,
apresentação da equipa, abordagem metodológica e cronograma de
atividades, foi realizada em Díli no dia 22 de janeiro, entre os
representantes da Câmara de Contas, da Unidade de Implementação
do Camões do PFMO e da empresa especializada contratada para o
efeito – a “MYT Auditoria e Consultoria LDA”, em parceria com a E&Y
(Ernest & Young, Audit & Associados, SROC, S.A.), uma das maiores e
mais relevantes consultoras internacionais de auditoria.

O processo “Diagnóstico Institucional e Avaliação de Competências
Internas da Câmara de Contas” agrega duas componentes, sendo o
“Diagnóstico Institucional” um processo transversal direcionado a todos
os serviços e Unidades da Câmara de Contas e a “Avaliação de
competências internas” direcionada especificamente às chefias e aos
auditores da Câmara de Contas, num processo em que participam 30
auditores e que deverá ter uma duração de nove semanas.

Numa primeira fase, será realizado um enquadramento Institucional de
caracterização da Instituição e desempenho dos serviços, que permitirá
identificar oportunidades de melhoria e recomendações para
otimização da organização e performance da Instituição. 
A segunda fase, a iniciar também neste mês, pretende realizar a
avaliação  de competências internas dos auditores, com vista ao seu
desenvolvimento profissional, incluindo a elaboração de um plano
de formação individual adequado às potencialidades e às necessidades
de desenvolvimento de cada auditor, bem como rever o modelo de
avaliação do seu desempenho. 

O trabalho será desenvolvido de forma independente pelos parceiros
da MYT, liderados pelo Dr. Rui Matos, diretor e fundador da empresa
MYT e Sénior Manager e Auditor da empresa internacional Ernest
Young (EY), com mais de 20 anos de experiência, que irá liderar uma
equipa da área especializada e multidisciplinar, de elevada experiência
profissional, em projetos internacionais de auditoria e
capacitação/avaliação de Recursos Humanos, em articulação com o
PFMO.
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Ato de encerramento e entrega de certificados da
formação “Modelo de Tecnologias Avançadas de
Informação – Excel Nível Avançado”

Nos dias 22 e 26 de janeiro, o projeto PFMO-C2 “OSAN POVU NIAN,
JERE HO DI’AK realizou, na sala de formação 2 do PFMO, em Díli, os atos
de encerramento e entrega de certificados do Programa “Modelo de
Tecnologias Avançadas de Informação – Excel Nível Avançado” - 1ª edição
(concluída no dia 22 de janeiro) e a 2ª edição (concluída no dia 26 de
janeiro), num total de 16 formandos, que teve de ser dividida em dois
grupos, por força das limitações a reuniões e atividades presenciais em
resultado do COVID-19. 
O Programa de Formação “Modelo de Tecnologias Avançadas de
Informação” foi destinado a diretores, chefias, auditores e inspetores da
Inspeção Geral do Estado e teve por objetivo apresentar soluções flexíveis
do Office e outras plataformas para melhorar as capacidades em matérias
relativas ao uso das tecnologias que contribuam para uma melhor
eficiência e eficácia no contexto do trabalho.
Dadas as limitações e restrições à realização de reuniões, por força do
decreto de 30 de dezembro, foi realizado um ato de encerramento do curso
com a presença da gestora da área de Auditoria Financeira, Dra. Helena
Fortes e do Coordenador Geral do projeto “OSAN POVU NIAN, JERE HO
DI’AK”, Dr. Rui Dinis.

Na sua intervenção o Coordenador Geral reforçou que “os domínios das
ferramentas de Excel são absolutamente necessários em atividades que
envolvam as finanças públicas, a gestão orçamental, que são a base do
trabalho da Inspeção Geral do Estado quer em funções de auditoria, quer
em funções de assistência.”
 Por sua vez o formador Humberto Carvalho agradeceu “a participação dos
formandos nas 2 semanas em que decorreu a formação e o forte espírito
de entre ajuda entre eles” e pediu que “continuem a praticar o que
aprenderam e façam muita pesquisa da internet. Na formação foram dadas
as bases de Excel, agora é praticarem e desenvolverem os vossos
conhecimentos.”
A formação foi ministrada por Humberto Carvalho (sócio gerente da IT
Timor com uma licenciatura e mestrado em Engenharia Informática pela
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e com
uma larga experiência como formador na área do seu conhecimento) e
Ricardina Faustina Tavares (colaboradora da IT Timor, licenciada em
Ciências do computador pelo Instituto de Tecnologia de Díli e desde 2012
tem uma vasta experiência em ministrar cursos de formação de informática
na ótica do utilizador).
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Esta publicação foi produzida com o apoio financeiro da União Europeia. 
O seu conteúdo é responsabilidade exclusiva do Camões I.P. e não

reflete necessariamente a visão da União Europeia.


