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Estamos prestes a concluir o quarto ano de
implementação do Projeto PFMO, numa parceria que
inclui oito parceiros nacionais, entre as quais, o
Parlamento Nacional, o Tribunal de Recurso/ Câmara
de Contas, a Procuradoria-Geral da República, a
Comissão Anti-Corrupção, a Polícia Científica e de
Investigação Criminal, a Inspeção-Geral do Estado,
bem como de atores não formais da Sociedade Civil,
como a FONGTIL e ReNAS, o Conselho de Imprensa e
os Jornalistas nacionais, a par das diversas instituições
de referência em Portugal, como a Assembleia da
República, os Ministérios das Finanças e da Justiça, o
Tribunal de Contas, a PGR e a Polícia Judiciária.

Não estando ainda concluídos todos os processos, será
possível que este ano 4 de PFMO seja o de maior
realização desde o início de Projeto, tanto no que
respeita à sua execução física, como à execução
financeira – apesar de ter sido um período de tempo em
que vivemos sob a pandemia do COVID-19 durante um
ano inteiro.
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Proposta de Lei Enquadramento Geral do Estado e da
Gestão Financeira Pública

Formação “Modelo de Tecnologias Avançadas de
Informação - Excel” dirigida aos Auditores da Câmara de
Contas

Retoma das aulas presenciais de língua portuguesa para
fins específicos

Apresentação do Relatório de “Monitoria da
Implementação da Cesta Básica”
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Ainda assim, com o esforço dos nossos Parceiros e das nossas equipas, em conjunto, foi possível
assegurar grande parte da assistência técnica e mentoria prevista, continuar o ensino da língua
portuguesa para fins específicos, assegurar a formação especializada em áreas técnicas relevantes
para as atividades dos nossos parceiros, em mais de 15.000 horas de trabalho pelos nossos
formadores. Suspensas, no entanto, continuaram as atividades de média e longa duração previstas
para Portugal ou ainda em Timor-Leste, dada a impossibilidade de realizar as viagens necessárias.

O início do novo ano (ano 5), a partir de 1 de setembro, não ocorre em condições fáceis, uma vez que
Díli se encontra em situação de confinamento geral e todos os dias aumentam os novos casos de
infeção do COVID-19, com a suspensão de atividades presenciais e o adiamento de diversas
iniciativas em curso ou previstas. 

Nesta fase de novas dificuldades, queremos continuar a contar com a disponibilidade e o empenho dos
nossos Financiadores e Parceiros, para dar resposta à altura destes tempos difíceis.

A Coordenação Geral.



Proposta de Lei Enquadramento Geral do Estado
e da Gestão Financeira Pública

A Proposta de Lei Enquadramento do Orçamento Geral do
Estado e da Gestão Financeira Pública (Proposta de Lei n.º
27/V (3.ª) foi aprovada na generalidade no dia 6 de julho e
discutida e votada especialidade, no passado dia 13 de agosto.
Esta discussão teve lugar no Centro Nacional de Emprego e
Formação Profissional de Tibar e contou com o apoio do
PFMO, onde marcou presença a equipa do Ministério das
Finanças, através do Ministro das Finanças, Doutor Rui
Augusto Gomes e da Vice-Ministra das Finanças, Dra. Sara
Lobo Brites, juntamente com a Comissão C (Finanças Públicas)
e a Comissão D (Economia e Desenvolvimento) e o Parlamento
Nacional e foi feito a aprovação final da totalidade dos artigos
do diploma.

O novo diploma, cuja aprovação final global está prevista para
o próximo dia 20 de setembro, em plenário do Parlamento
Nacional, pretende substituir a atual Lei de Orçamento de
Gestão Financeira que se encontra em vigor há 10 anos.
O apoio teve como objetivo de assessorar tecnicamente, sob os
pontos de vista jurídico e económico-financeiro, através do
grupo de trabalho que incluiu o perito do PFMO, Dr. António
Maia e o Gestor de Área de Supervisão Orçamental, Dr. Daniel
Goulão.

Formação “Modelo de Tecnologias Avançadas de
Informação - Excel” dirigida aos Auditores da
Câmara de Contas

Entre os dias 2 e 27 de agosto, o projeto PFMO-C2 “OSAN
POVU NIAN, JERE HO DI’AK” realizou-se a Formação “Modelo
de Tecnologias Avançadas de Informação – Excel (Nível
Intermédio / Avançado)” - 1ª Edição (período da manhã- 2 a 13
de agosto) e 2ª Edição (período da manhã – 16 a 27 de agosto),
distribuído por grupos de 11 e 10 formandos respetivamente,
num total de 21 participantes, na sala de formação nº 2 do
PFMO, no Páteo, em Díli.
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O Programa de Formação “Modelo de Tecnologias
Avançadas de Informação foi destinado aos Auditores da
Câmara de Contas e pretendeu apresentar soluções
flexíveis através da ferramenta Excel no sentido de
melhorar as capacidades em matérias relativas ao uso das
tecnologias que contribuem para uma melhor eficiência e
eficácia no contexto do trabalho, bem como na utilização
de funcionalidades avançadas no que respeita à gestão de
ficheiros e às ligações de múltiplas folhas e outras
plataformas, de modo a facilitar o tratamento de ficheiros
decorrente das auditorias.

Do programa destacam-se os seguintes módulos: Gestão
de ficheiros; Tratamento e organização de dados;
Pivottables; Análise de Gráficos; Ferramentas de Previsão;
Desenvolvimento de Funções, Gestão de fórmulas e
utilização de macros para desenvolvimento de
automatismos. 

A formação realizou-se sob a Coordenação de Humberto
Carvalho, sócio-gerente da IT Timor, licenciado e mestre
em Engenharia Informática pela Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra (Portugal), o qual
tem uma larga experiência de formação na sua área de
conhecimento e pela formadora Ricardina Faustina
Tavares, colaboradora da IT Timor, licenciada em Ciências
de Computadores, pelo Instituto de Tecnologia de Díli e,
desde 2012, formadora em cursos de informática na ótica
do utilizador. 



Retoma das 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 (ELP) do PFMO, na Câmara de Contas
(CDC) e na Inspeção Geral do Estado (IGE) e na Comissão
Anticorrupção (CAC) foram retomadas em meados de junho. 

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 dos 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.

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,
continua nas supracitadas instituições.
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Apresentação do Relatório de “Monitoria da
Implementação da Cesta Básica”

Decorreu no dia 16 de agosto a cerimónia de apresentação do
Relatório de “Monitoria da Implementação da Cesta Básica”,
realizada pela FONGTIL, na sua sede em Caicoli, Díli.

O projeto PFMO-C2 “OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK”
esteve presente nessa sessão, tendo apoiado esta atividade da
FONGTIL, realizada através da rede de Organizações da
Sociedade Civil (OSC), assim como acompanhado o processo
de elaboração do Relatório - sendo o seu conteúdo da autoria e
responsabilidade exclusivas da FONGTIL.
 



 A cerimónia teve a presença do Diretor Executivo da
FONGTIL, Daniel Santos do Carmo, do Coordenador do
Programa da Cesta Básica do MCAE, Fernando de Araújo, do
Comissário Adjunto da CAC, Luis Sampaio, do Inspetor-Geral
do Estado, Francisco Carvalho, do Coordenador Geral do
Projeto OSAN POVU NIAN, Rui Dinis, dos representantes dos
seguintes Ministérios: MCAE, MAE, MS, MSS, MTCI, MAP,
assim como de representantes da SECOOP, SEA, RAEOA e
CLN, e teve como objetivo fazer a apresentação do Relatório
de Monitoria da Implementação do programa da Cesta Básica,
assim como deixar as recomendações de melhoria para as
entidades intervenientes do Programa.
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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.


