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.Workshop sobre "Apresentação dos
Resultados do Relatório de Auditoria
Social em 2019"
. Seminário sobre "Política Orçamental
e Finanças Públicas"
.Início do 3.º ciclo de formação em
língua portuguesa para fins específicos
na Câmara de Contas
. Diálogo Político sobre o "Apoio
Orçamental da União Europeia em
Timor-Leste"
.Workshop Nacional da FONGTIL sobre a
"Avaliação dos Resultados da
Implementação da primeira década
(2011-2020) do Plano Estratégico do
Desenvolvimento Nacional 2011-2030"
.Quarto Aniversário da Tatoli

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

O mês de julho assinalou o início de um novo ciclo de
colaboração com o Parlamento Nacional. Foi assim realizado
um primeiro Seminário informativo, sob o tema “Política
Orçamental e Finanças Públicas”, realizado na bonita
Pousada de Baucau.
A Sessão de Abertura do Seminário foi presidida pela
Senhora Vice-Presidente do Parlamento Nacional, em
representação do Presidente do Parlamento Nacional,
acompanhada pelos Senhores Embaixadores de Portugal e
da União Europeia, bem como pela Presidente da Comissão
C (Finanças Públicas).
Neste Seminário participaram todos os Deputados da
Comissão C, bem como técnicos da Administração
Parlamentar, dando assim início ao trabalho de preparação
das propostas de Orçamentos de Estado, que serão
recebidas pelo Parlamento, privisivelmente, em 15 de
setembro (proposta de Orçamento para o ano 2020) e 15 de
outubro (proposta de Orçamento para 2021).

Visite: www.osanpovunian.tl
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No Seminário participaram ainda a Senhora Vice-Ministra das Finanças, acompanhada da sua
equipa técnica, bem como o Presidente do Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero,Juvinal
Dias, representantes da União Europeia e outros especialistas sobre diversas temas em análise.
Este trabalho informativo será prosseguido brevemente, com a realização de um segundo
Seminário, a realizar em Liquiçá, entre os dias 4 e 6 de agosto, subordinado ao tema “O Controlo
Parlamentar das Finanças Públicas”.

Coordenação Geral

Projeto cofinanciado pela União Europeia,
cofinanciado e gerido pelo Camões, I.P.
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Workshop sobre a "Apresentação dos Resultados do
Relatório de Auditoria Social em 2019"
O projeto OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK participou na sessão de
abertura do Workshop Nacional de Auditoria Social, realizado no salão
paroquial São José na Catedral, em Vila Verde, Díli.
Este workshop visou a apresentação dos resultados do Relatório de
Auditoria Social em 2019, elaborado por dez Organizações Não
Governamentais

no

setor

da

saúde,

educação,

agricultura,

infraestruturas básicas e da inclusão social, nos doze distritos,
incluindo a Região Administrativa Especial de Oecusse Ambeno
(RAEO).
Na sessão de abertura estiverem presentes o Ministro da Presidência
do Conselho de Ministro, Fidélis Magalhães, o Diretor Executivo da
FONGTIL, Daniel Santos do Carmo, a Coordenadora do Conselho
Diretivo da RENAS, Santina Soares, a Coordenadora da Unidade de
Auditoria Social do Gabinete do Primeiro-Ministro, Sónia Leite, o
Diretor do Gabinete da Sociedade Civil e o Coordenador do projeto
OSAN POVU NIAN, JERE HO DI'AK, Rui Dinis.

Início do 3.º ciclo de formação em língua portuguesa
para fins específicos na Câmara de Contas
O OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK iniciou o 3.º ciclo de formação
em língua portuguesa para fins específicos na Câmara de Contas. Os
formandos depois de terem terminado com sucesso o curso de nível
A2, no passado dia 13 de julho, 11 dos auditores daquela instituição
entram agora numa nova fase do seu percurso formativo em língua
portuguesa, com vista à aquisição de competências de nível B1.
Depois de terem atribuído uma avaliação excelente ao curso anterior,
sobretudo pelo carácter específico dos conteúdos e dos materiais, os
formandos dizem ter elevadas expectativas relativamente a este novo
percurso de formação em língua portuguesa, reconhecida pelos
próprios como fundamental para a melhoria do seu desempenho
profissional.
Este curso, com a duração de 180 horas, distribuídas por 60 sessões
diárias de 3 horas, decorrerá até 12 de outubro na sala de formação
do PFMO, situada no complexo do Páteo, em Díli.

Projeto cofinanciado pela União Europeia,
cofinanciado e gerido pelo Camões, I.P.
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O OSAN POVU NIAN, JERE HO DI'AK e o Parlamento Nacional
realizaram em Baucau o 1.º Seminário de especialização sobre
"Política Orçamental e Finanças Públicas"
De 15 e 17 de julho, o Parlamento Nacional de Timor-Leste, através da Comissão
C (Finanças Públicas) e o Projeto PFMO-C2 “OSAN POVU NIAN, JERE HO
DI’AK” organizaram em conjunto um Seminário sobre “Política Orçamental e
Finanças Públicas”, que decorre na Pousada de Baucau.
O Projeto PFMO-Componente 2 é cofinanciado pela União Europeia (UE) e
cofinanciando e gerido pelo Camões I.P. O setor principal do projeto insere-se na
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.
O Seminário contou com a participação de 13 Deputados do Parlamento Nacional,
5 oradores e de 18 técnicos dos serviços de apoio às comissões, serviços
financeiros e gabinete de auditoria interna do Parlamento Nacional, com funções
em diversas áreas do Parlamento Nacional e diretamente envolvidos na
elaboração, análise e redação de documentos técnicos, relatórios e pareceres,
análises técnicas ou iniciativas legislativas no âmbito do Orçamento e das
Finanças Públicas.
A cerimónia de abertura foi presidida pela Senhora Vice-Presidente do Parlamento
Nacional, Maria Angelina Lopes Sarmento, em representação do Presidente do
Parlamento Nacional, pela Senhora Vice-Ministra das Finanças, Doutora Sara
Lobo Brites, pela Presidente da Comissão C, Maria Angélica R. da C. dos Reis,
pelo Embaixador de Portugal em Timor-Leste, José Pedro Machado Vieira e pelo
Embaixador da União Europeia em Timor-Leste, Andrew Jacobs.
Na sua intervenção, o Embaixador de Portugal em Timor-Leste referiu que este
seminário realizado “em forma conjunta entre o Parlamento Nacional, através da
Comissão C (Comissão de Finanças Públicas), a Unidade de Implementação do
Camões do PFMO e os Serviços da Administração Parlamentar, são uma forma
de colaboração estreita, no aprofundamento das relações entre o Parlamento
Nacional, os Parceiros do PFMO, lado a lado com a União Europeia e Portugal,
através do Camões, IP, no quadro alargado da colaboração para a Boa
Governação e o Desenvolvimento.”
O embaixador da UE em Timor-Leste, Andrew Jacobs, disse esperar que o
encontro contribua para uma melhor participação “na discussão e opções do
Estado, bem como no controlo e na fiscalização parlamentar, destinados a realizar
uma boa gestão dos recursos públicos do país” e sublinhou “esperamos que seja
também um passo para a concertação estratégica da parceria de longo prazo que
a União Europeia pretende estabelecer com as autoridades de Timor-Leste,
designadamente com o Parlamento Nacional, bem como com a cooperação
portuguesa e o Instituto Camões” [Camões-Instituto da Cooperação e da Língua].

Projeto cofinanciado pela União Europeia,
cofinanciado e gerido pelo Camões, I.P.
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A
Vice-Presidente
do
Parlamento
Nacional referiu que “espera que esta
parceria continue no futuro”, tendo
acrescentado afirmando que “quanto
mais elevado for o conhecimento técnico,
maior é a contribuição para elevar a
capacidade do órgão do Parlamento
Nacional no seu todo, no que respeita ao
desenvolvimento
das
políticas
orçamentais e de finanças públicas e ao
controlo e fiscalização do Parlamento
Nacional.”
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Diálogo Político sobre o "Apoio Orçamental da União Europeia
em Timor-Leste"
O Coordenador Geral do projeto OSAN POVU NIAN, JERE HO DI'AK, Rui Dinis,
participou no Diálogo Político sobre o Apoio Orçamental da União Europeia em
Timor-Leste.
Este Diálogo teve como tópicos de discussão a Gestão das Finanças Públicas,
Nutrição e a Desconcentração e Descentralização e visou avaliar os progressos na
implementação de políticas que assentam nestas três áreas prioritárias, no sentido
de identificar os obstáculos e ouvir diferentes opiniões, incluindo também a
sociedade civil.
O Diálogo teve a presença do Ministro das Finanças, Fernando Hanjam, do
Embaixador da União Europeia em Timor-Leste,Andrew Jacobs, do Embaixador
de Portugal em Timor-Leste Embaixada de Portugal em Dili, José Pedro Machado
Vieira, da Ministra da Saúde, Odete Maria Freitas Belo e do Ministro da
Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho.

Workshop Nacional da FONGTIL sobre a "Avaliação dos
resultados da Implementação da primeira década (2011-2020) do
Plano Estratégico do Desenvolvimento Nacional 2011-2030
O projeto OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK participou na cerimónia de abertura
do Workshop Nacional da FONGTIL sobre a Avaliação dos resultados da
Implementação da primeira década (2011-2020) do Plano Estratégico do
Desenvolvimento Nacional 2011-2030, realizado no salão paroquial São José na
Catedral, em Vila Verde, em Díli.
Este workshop teve como objetivo a apresentação dos resultados do relatório
sobre a avaliação da primeira década (2011-2020) do Plano Estratégico do
Desenvolvimento Nacional 2011-2030, com foco nos setores da Saúde, Educação,
Agricultura e Infraestruturas básicas, nomeadamente saneamento e água potável.
Esta avaliação consistiu na análise de dados fornecidos pelo Governo, pelas
Organizações Não Governamentais e pelos Parceiros de Desenvolvimento.

Projeto cofinanciado pela União Europeia,
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4.º Aniversário da Tatoli
O Coordenador Geral do projeto OSAN POVU NIAN, JERE HO DI'AK, Rui
Dinis, participou na Cerimónia de Celebração do 4.º Aniversário da Agência de
Notícias Tatoli, no dia 27 de julho na sede da Tatoli, em Díli.
A evolução recente da Tatoli, reflete-se na produção mensal de 500 notícias
em Tétum, cerca de 120/mês em Português e de 100/mês em Inglês.
A dinâmica e a qualidade da informação da Tatoli tem vindo a melhorar nos
últimos tempos, sobretudo nos últimos dois anos, mostrando que é uma
organização com enorme potencial, tornando-se num meio de comunicação
social profissional e consistente em Timor-Leste.
A estratégia da TATOLI pretende criar uma organização de modelo MULTI:
Multimédia,

Multicanal,

Multiplataforma,

Multilíngue,

Multimatéria.

E,

futuramente, pretendem também criar um Centro de Formação próprio, uma
vez que um dos principais investimentos tem sido e vai ser na formação dos
jornalistas.
Esta estratégia inclui a aposta no setor Multimédia, também através de
Infografia e Vídeo (canal Youtube). O Vídeo tem atualmente mais de 1.000
Subscritores e 8.000 Visualizações, com uma produção total em cerca de 120
vídeos.

A TATOLI tinha 7 jornalistas, fundadores em julho de 2016, tendo entretanto
crescido e contando atualmente com 27 Jornalistas e outros profissionais.

Parabéns Tatoli e agradecemos a sua participação assídua e com energia nas
atividades de formação para jornalistas do OSAN POVU NIAN, JERE HO
DI'AK.
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Este documento foi produzido com a assistência
financeira da União Europeia. As opiniões expressas
aqui não podem de modo algum ser tomadas para
refletir a opinião oficial da União Europeia.

