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Jornadas Técnicas do Parlamento Nacional
Entrega de computadores à Polícia
Científica de Investigaçõ Criminal (PCIC)
Entrega de livros jurídicos à Pocuradoria
Geral da República (PGR)
Seminário de Capacitação "O papael da
Sociedade Civil em tempos de crise
Apresentação do Manual para Fins
Específicos em Língua Portuguesa de
nível A2 - Sociedade Civil

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

Neste mês de setembro o projeto PFMO - OSAN POVU
NIAN, JERE HO DI’AK pôde finalmente retomar a 100%
as suas atividades de capacitação junto dos nossos
parceiros, em particular junto da Socideade Civil e do
Parlamento Nacional.
Assim realizaram-se as Jornadas de Literacia
Orçamental, entre 7 a 11 de setembro, e o Seminário
"O Papel da Sociedade Civil em Tempos de Crise"
destinado aos agentes da Sociedade Civil, que
contararam com mais de duas dezenas de participantes
de diversas organizações da sociedade civil em TimorLeste, as primeiras de ciclo de cinco formações que
irão decorrer até ao final do corrente ano.
Destaca-se ainda a organização em conjunto com o
Parlamento Nacional das Jornadas Técnicas do
Parlamento Nacional sobre "Elaboração e Redação de
Relatórios e Pareceres Técnicos”, em Liquiçá. Este
Seminário contou com a participação de mais de duas
dezenas de Técnicos do Parlamento Nacional – em
especial do Gabinete de Estudo Estratégico e Jurídicos
e a Divisão de Apoio às Comissões.

Visite: www.osanpovunian.tl
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O mês culminou na cerimónia de entrega de certificados de língua portuguesa para fins específicos,
nível A2, a mais de 60 formandos de nove organizações da sociedade civil, assim como na
apresentação do "Manual de Português para Fins Específicos – Auditoria Social Nível A2”, na sede do
FONGTIL, em Caicoli, Díli.
Este manual é o segundo de uma série que serão apresentados nos próximos meses e que reúnem
um conjunto de materiais pedagógicos que são usados nas formações de Português para fins
específicos realizadas no âmbito do projeto.

Coordenação Geral

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

Visite: www.osanpovunian.tl
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3º. Aniversário do PFMO-C2 OSAN POVU NIAN
JERE HO DI'AK
No dia 1 de setembro, o projeto PFMO - OSAN POVU NIAN,
JERE HO DI’AK celebrou o 3º aniversário do início da sua
atividade. Não podíamos deixar de assinalar esta data tendo
convidado os nossos parceiros para celebrar em conjunto
esta data, agradecendo o empenho e dedicação de todos
neste projeto.
Ainda com um longo caminho a percorrer para cumprir os
objectivos que levaram à implementação deste projeto,
orgulhamo-nos no precurso já percorrido e agradecemos todo
o apoio e suporte que fomos recebendo dos nossos parceiros,
financiadores, colaboradores, fornecedores e amigos em
geral, que nos permitiram chegar até aqui.

Jorndas de Literacia Orçamental, 2ª edição
O projeto PFMO-C2 “OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK” organizou,
entre 7 a 11 de setembro, as Jornadas de Literacia Orçamental
2ªedição, no Centro Cultural Português da Embaixada de Portugal em
Díli, Timor-Leste. Com 20 horas de formação e destinadas aos agentes
da Sociedade Civil, estas Jornadas contararam com mais de duas
dezenas de participantes.
As jornadas visaram: (a) reforçar o papel das Organizações da
Sociedade Civil no sistema de pesos e contrapesos e na sua
capacidade de diálogo e articulação com o Parlamento Nacional,
Tribunal de Contas, Comissão Anticorrpução, Polícia Científica de
Investigação Criminal, Inspeção Geral do Estado e Orgãos de
Comunicação Social; (b) capacitar as Organizações da Sociedade Civil
(OSC) para desempenharem regularmente o seu papel de quarto pilar
da democracia, de modo a supervisionar as políticas públicas e

a

promover, controlar a prestação de serviços e bens públicos; (c) auxiliar
as OSC a estabelecer e utilizar ferramentas práticas que apoiem as
suas estratégias de advocacia e promovam mudanças sistémicas, o
diálogo e a cooperação entre orgãos estatais e não estatais.
Esta edição dividiu-se em cinco partes e pretendeu ter um caráter mais
prático e dirigido à resolução de tarefas concretas.
A Dra. Fernanda Borges, perita em Finanças Públicas, foi a formadora e
responsável por supervisionar a formação.

Projeto cofinanciado pela União Europeia,
cofinanciado e gerido pelo Camões I.P.
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Jornadas Técnicas do Parlamento Nacional
Entre os dias 7 e 9 de setembro, o Parlamento Nacional de Timor-Leste e
o projeto PFMO-C2 “OSAN POVU NIAN, JERE HO DI’AK” organizaram
em conjunto as Jornadas Técnicas do Parlamento Nacional sobre
"Elaboração e Redação de Relatórios e Pareceres Técnicos”, em Liquiçá.
O Seminário contou com a participação de mais de duas dezenas de
Técnicos do Parlamento Nacional – em especial do Gabinete de Estudo
Estratégico e Jurídicos e a Divisão de Apoio às Comissões.
A cerimónia de abertura foi presidida pela Senhora Secretária Geral do
Parlamento Nacional, Cedelizia Faria dos Santos e pelo Gestor de Área
de Supervisão das Finanças Públicas do projeto OSAN POVU NIAN,
JERE HO DI’AK, Daniel Goulão.
O seminário dividiu-se em 7 temas principais, que foram desde o
Enquadramento dos Relatórios Técnicos no Regimento do Parlamento
Nacional, Estrutura da Proposta de Lei do Orçamento Geral do Estado, na
Lei de Orçamento e Gestão Financeira; passando pela Elaboração de
Relatórios e Pareceres Técnicos e culminando na Estrutura do Processo
para Relatórios.

Entrega dos computadores à PCIC
No dia 18 de setembro, a União Europeia e o Camões, IP, representadas
pelos Embaixadores da União Europeia e de Portugal, entregaram 5
computadores portáteis de um pacote de seis, à Polícia Científica de
Investigação Criminal (PCIC), representando pelo Diretor Nacional da
PCIC, Vicente Brito, na sede em Caicoli, Díli.
Este apoio insere-se num programa mais vasto de reforço da capacitação
da PCIC e dos seus investigadores quanto às suas competências,
designadamente nas áreas da informação e da cooperação policial
internacional, do Laboratório de Polícia Científica e da investigação da
criminalidade económica e financeira, crime informático e branqueamento
de capitais.
A PCIC é um parceiro fundamental do PFMO. A sua orgânica e as suas
competências genéricas de investigação da criminalidade complexa,
organizada e transnacional, bem como a sua criação como órgão de
polícia criminal de coadjuvação do Ministério Público no exercício da ação
penal, consagram esta instituição como a polícia judiciária de Timor-Leste.
Sendo a sua criação muito recente, em 2014, o apoio à sua consolidação
no que respeita à formação dos seus quadros e investigadores, constitui
um dos objetivos e prioridades deste projeto.
Projeto cofinanciado pela União Europeia,
cofinanciado e gerido pelo Camões I.P.

Visite: www.osanpovunian.tl

OSAN POVU NIAN,JERE HO DI'AK| 04

Seminário "O papel da Sociedade Civil em tempos de
crise"
De 29 de setembro a 2 de Outubro, o projeto PFMO-C2 “OSAN POVU
NIAN, JERE HO DI’AK” organiza o Seminário “O papel da Sociedade
Civil em tempos de crise”, no sala de formação 2 do PFMO no Páteo,
em Díli, Timor-Leste. Com 20 horas de formação e destinado aos
agentes da Sociedade Civil, este Seminário vai contar com mais de
uma dezena de participantes.
O Seminário sobre "O papel da Sociedade Civil em Tempos de Crise"
tem como tópicos: (i) breve Enquadramento dos modelos de advocacia;
(ii) análise e avaliação do Fundo COVID-19 e da Atividade Económica
do país em situação de crise; (iii) análise de medidas vinculadas ao
Pacote de Estímulo Económico; (iv) as medidas adotadas neste pacote
e a legislação; (v) análises dos Decretos-Lei do Governo adoptados
pelo Governo durante a crise; (vi) acompanhar e recolher informação
sobre a aplicação das medidas e seus critérios para permitir análises
durante a implementação e após a execução orçamental tendo em
conta os impactos no orçamento, na economia, nas finanças e nas
áreas sociais.
Este Seminário está a ser, mais uma vez, ministrado pela perita em
Finanças Públicas, Dra. Fernanda Borges, licenciada em Economia e
Mestre em Administração e Empresas, Direito Empresarial e Gestão
Setor Público, que depois irá dar continuidade à organização dos
próximos Seminários de Capacitação para o Fortalecimento dos
agentes da Sociedade Civil.

Apresentação do Manual para Fins Específicos em
Língua Portuguesa de nível A2 - Sociedade Civil
No dia 30 de setembro, o projeto PFMO-Componente 2 “OSAN POVU
NIAN, JERE HO DI’AK certificou, em língua portuguesa para fins
específicos, mais de 60 formandos de nove organizações da sociedade
civil, e fez a apresentação do "Manual de Português para Fins
Específicos – Auditoria Social Nível A2”, na sede do FONGTIL, em
Caicoli, Díli.
Os cursos de formação de língua portuguesa para fins específicos que
decorreram durante o ano de 2020, foram dinamizados pela
Professora e Perita em Língua Portuguesa Carla Ferreira.

Projeto cofinanciado pela União Europeia,
cofinanciado e gerido pelo Camões I.P.
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Para além da entrega de certificados, foi apresentado pelo
Coordenador Científico-Pedagógico, o Professor Manuel Oliveira,
o primeiro de 3 manuais de português para fins específicos,
Auditoria Social Nível A2.
Na revisão científica e pedagógica destes manuais e de todos os
materiais produzidos no âmbito desta atividade, o PFMO tem
contado ainda com o apoio da professora Susete Albino do PFMO
e da Direção dos Serviços de Língua do Camões I.P.

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

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.

