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PROJETO PARA REFORÇO DAS COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E FUNCIONAIS DE INSTITUIÇÕES SUPERIORES DE CONTROLO (ISC), 
PARLAMENTOS NACIONAIS E SOCIEDADE CIVIL PARA O CONTROLO DAS FINANÇAS PÚBLICAS NOS PALOP E EM TIMOR-LESTE 

(PRO PALOP-TL ISC)

O Pro PALOP-TL ISC foi criado a partir da sub-área de governação económica no quadro do 10o Fundo Europeu para o 
Desenvolvimento (FED) de 2008-2013 para os países PALOP  e Timor-Leste (PALOP-TL), o qual tem destinados 33.1 milhões de euros 
para apoio a projetos de iniciativa de governação nos PALOP-TL. Este projeto foi formulado com base na parceria entre a União 
Europeia e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UE-PNUD) que destina 6.4 milhões de Euros em apoio a 
Instituições Superiores de Controlo (ISC), Parlamentos, Parlamentares e Organizações de Sociedade Civil (OSC) nos PALOP-TL no 
domínio do controlo externo das �nanças públicas, supervisão legislativa das despesas públicas e envolvimento do público nos 
ciclos orçamentais. Este projeto tem como objetivo promover a governação económica nos PALOP-TL através do reforço das 
capacidades técnicas e funcionais das Instituições Superiores de Controlo (ISC), Parlamentos Nacionais e Sociedade Civil nos seis 
países bene�ciários.

O projeto Pro PALOP-TL ISC está desenvolvido de acordo com as estratégias nacionais para a redução da pobreza e metas de 
desenvolvimento nacionais dos países bene�ciários, assim como com o Programa do País e Planos de Assistência do PNUD e a 10o 
FED 2008-2013 para os PALOP-TL. Estas políticas e estratégias estão adaptadas às especi�cidades e prioridades de cada país mas 
convergem para promover a boa governação económica como um catalisador para o desenvolvimento humano e o crescimento 
económico. O Pro PALOP-TL contribui para este objetivo comum através do desenvolvimento das competências dos atores 
anteriormente referidos para (i) uma maior e�cácia no controle do orçamento pelo legislativo, (ii) melhorias nos sistemas de gestão 
das �nanças públicas baseadas em práticas e instituições de controlo externo mais e�cientes (iii) uma participação pública mais 
informada e ativa e o seu envolvimento nos processos e ciclos orçamentais.

O projeto conta com uma intervenção de abordagem multi-país e pretende intensi�car o intercâmbio entre os PALOP-TL e a 
colaboração Sul-Sul inter-institucional, com base em uma perspetiva mais holística de governação democrática. Uma especial 
importância é dada ao desenvolvimento de capacidades cooperativas, transversais, Sul-Sul e entre pares dentro das áreas 
selecionadas de governação económica, mais concretamente na área do controlo externo, auditorias públicas externas, controlo 
�nanceiro do orçamento e escrutínio público das �nanças públicas, dos processos de ciclos orçamentais e de contas públicas.

O projeto tem como objetivo geral promover a governação económica nos PALOP-TL e reforçar as capacidades técnicas e funcionais 
das ISC, Parlamentos, Parlamentares e Sociedade Civil (incluindo os media). O objetivo especí�co é melhorar e aumentar a e�cácia 
das políticas externas e o controlo judicial e civil das �nanças públicas nos PALOP-TL tendo em vista uma utilização mais e�ciente dos 
recursos públicos. As ISC e Assembleias Legislativas, assim como o público em geral, desempenham um papel importante na 
prevenção da corrupção e má gestão pública assim sendo, no âmbito do possível, o projeto tem também como objetivo fortalecer 
os vínculos entre as ISC, Parlamentos, Organizações da Sociedade Civil (OSC) e outros órgãos de �scalização, em particular as agências 
de luta contra a corrupção e as agências de procurement.

Este projeto aborda diretamente a questão da boa governação e tem como objetivo reforçar os sistemas de prestação de contas 
através de um controlo externo e independente das �nanças públicas, em resposta ao direito dos cidadãos à informação. O projeto 
tem também como objetivo promover transversalmente a igualdade e equidade de género nos gastos públicos produzindo 
resultados e um impacto transformativo que deverá ser sustentável para além do ciclo de vida do projeto. Para o efeito, o PNUD irá 
associar às unidades da ONU Mulheres ao nível dos seus escritório de país e das outras agências de desenvolvimento e parceiros para 
a conceção dos planos de trabalho e atividades de formação. As plataformas e soluções oferecidas pelas Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC) irão desempenhar um papel fundamental nesta estratégia e serão transversais às ações do projeto. Questões 
ambientais serão tidas em consideração em atividades especí�cas, e quando a situação o justi�car, e serão compatíveis com as 
estratégias dos países parceiros e as suas prioridades nacionais, como é o caso do reforço das competências de gestão e controlo na 
área da extração de recursos naturais em Moçambique.

Estão previstos dois resultados que contribuem diretamente para o objetivo especí�co deste projeto:

1. O reforço das capacidades de controlo e auditoria das ISC sobre as �nanças públicas dos PALOP-TL num contexto de 
aprendizagem entre pares.

2. O desenvolvimento de capacidades de supervisão para uma análise informada por parte dos Parlamentos e Sociedade Civil sobre 
as �nanças públicas nos PALOP-TL num contexto de aprendizagem entre pares.

 1. Paises de Lingua O�cial Portuguesa – Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
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O Pro PALOP -TL ISC utiliza as ações de formação com vista a fortalecer e consolidar as competências e credenciais de todas as partes 
envolvidas e estabelece plataformas de e-Learning em Português garantindo o acesso a longo prazo a bases de dados e informação 
em Português. O projeto contribui também para estabelecer pela primeira vez uma plataforma multi-país de Organizações de 
Sociedade Civil dos PALOP-TL onde serão apresentadas as lições e progressos feitos pelas OSC dentro do âmbito da Iniciativa do 
Orçamento Aberto. O plano de trabalho multi-país da O-ISC-CPLP  será complementado com outras atividades que visam promover 
a sustentabilidade e cooperação entre as diferentes Assembleias Legislativas dos PALOP-TL.

O acesso melhorado à informação �scal (em termos de cumprimento dos prazos e divulgação, bem como da qualidade e 
abrangência da informação disponível) é uma pré-condição para um controlo público e�caz e para atingir os objetivos principais do 
Pro PALOP-TL. A longo o prazo, a extensão do impacto do projeto vai depender do sucesso das suas estratégias de saída e da 
sustentabilidade das suas ações e atividades. É portanto crucial que os bene�ciários deste projeto estabeleçam relações e parcerias 
sustentáveis que perdurem para além do término do projeto. Estas relações duradouras serão melhor alcançadas através do 
desenvolvimento de capacidades de recursos humanos dentro de instituições nacionais. Esse desenvolvimento de capacidades 
deve ter como objetivo desenvolver as competências pro�ssionais e a melhoria da formação a nível interno.

A estratégia de�nida pelo projeto tem em consideração tanto os diferentes contextos dos seis países bene�ciários como a 
cooperação inter-institucional e Sul-Sul da qual fazem parte os PALOP-TL. O plano de ação inclui atividades multi-países que 
promovem a cooperação inter-institucional e Sul-Sul entre os PALOP (formação presencial e e-Learning, workshops, visitas de estudo 
e atividades aprendizagem entre pares), assim como atividades a nível nacional dirigidas ás necessidades de cada um dos países 
bene�ciários (formação, transformações organizativas, preparação de manuais, desenvolvimento de capacidades, etc.).

O Banco Mundial (BM) desempenha um papel central nas reformas de governação e no desenvolvimento e implementação de 
projetos de modernização da Gestão das Finanças Públicas (GFP). Através de projetos do sector público nos países parceiros a nível 
regional, o Banco Mundial reconhece os Parlamentos como instituições centrais em sistemas de GFP, e procura reforçar a sua 
capacidade em desempenhar um papel vital nas �nanças públicas. A abordagem de governação do Banco Mundial procura 
fortalecer a capacidade institucional dos Parlamentos como componentes fundamentais de apoio a um funcionamento e�ciente, 
responsável e com capacidade de resposta dinâmica dos serviços públicos. O reforçar das capacidades Parlamentares com vista ao 
aumento da transparência dos fundos públicos e à gestão de recursos públicos reforça também o mandato de supervisão do 
parlamento, justi�cando o esforço do Banco Mundial em se envolver num contexto governamental mais abrangente no qual se 
enquadra o sector público.

O Programa de Fortalecimento Parlamentar do Banco Mundial (PSP) visa contribuir para o duplo objetivo do Grupo do Banco 
Mundial da erradicação da pobreza extrema e do estimular da prosperidade compartilhada, apoiando países parceiros com vista ao 
reforço dos sistemas de governação e construção de instituições mais inclusivas. Maior transparência, participação e envolvimento 
dos cidadãos nas tomadas de decisões, e maior responsabilidade são fatores que contribuem para a formação de instituições mais 
inclusivas e com melhor capacidade de resposta e governação.

O PSP procura fortalecer Parlamentos e Direções Gerais do Orçamento (DGO) como instituições inclusivas que contribuem para 
sistemas de gestão e�cazes, assim como pretende mobilizar diferentes instituições e partes interessadas a nível parlamentar para que 
atuem de forma colaborativa a �m de alcançar este objetivo. Em particular a PSP cria vínculos entre instituições parlamentares e 
outras instituições governamentais e não-governamentais a �m de catalisar uma governação aberta e colaborativa entre instituições 
responsáveis. O PSP persegue este objetivo através do fortalecimento de redes parlamentares e comunidades de prática como 
plataformas de partilha, co-aprendizagem e troca de conhecimento, avaliando e aplicando conhecimentos globais e regionais em 
ações a nível de país.

O Banco Mundial há mais de uma década e meia que se tem vindo a envolver sistematicamente com instituições parlamentares; este 
evento enquadra-se no seu programa de ação destinado ao desenvolvimento e partilha de conhecimento sobre importância do 
papel dos PALOP-TL e dos seus parlamentos no controlo dos orçamentos.

Com base em estudos globais e contínua boa prática, o PSP tem como objetivo convocar os parlamentos dos PALOP-TL com vista a 
melhorar a sua compreensão das formas e funções chave dos comités de controlo de orçamentos e dos procedimentos e parcerias 
que suportam o seu mandato de supervisão. Reconhecendo o parlamento com um conjunto de diversas instituições, o PSP procura 
simultaneamente desenvolver as capacidades dos comités de controlo, fortalecer as competências técnicas do comité de 
secretariado de apoio às funções do comité de controlo, e facilitar o relacionamento com outros parceiros responsáveis assim como 
com redes regionais de outras partes envolvidas em atividades de auditoria e controlo �nanceiro.

PROGRAMA DE REFORÇO PARLAMENTAR DO BANCO MUNDIAL

2. Organização das Instituições de Controlo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - Angola, Brazil, Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique, Portugal, 
São Tomé e Príncipe and Timor-Leste.
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Com vista a alcançar este objetivo o BM procura (i) desenvolver as competências do parlamento para revisão de relatórios das ISC, 
fortalecendo controlos internos e utilizando metodologias de avaliação �nanceira de gestão pública; ii) facilitar a partilha de 
conhecimento acerca das oportunidades e desa�os enfrentados pelos comités de controlo aquando do seu envolvimento com a 
gestão de �nanças públicas; iii) melhorar a capacidade dos técnicos parlamentares para que estes possam conduzir trabalhos de 
pesquisa para o Comité de Orçamento/Finanças assim como esboçar opiniões e relatórios das atividades do comité.

O conhecimento adquirido através de seminários e discussões, assim como as suas conclusões, irão contribuir para um quadro global 
dos sistemas parlamentares dos PALOP-TL, o qual será utilizado no desenvolvimento de futuras intervenções incluindo 
oportunidades que visam aumentar o acesso a ações de formação para parlamentares e funcionários parlamentares dos PALOP-TL 
através do World Bank’s Open Learning Campus.

I. CONTEXTO DO SEMINÁRIO

O Seminário de Alto Nível sobre a Supervisão do Orçamento Legislativo & Controlo Externo das Finanças Públicas nos PALOP e Timor 
Leste é a primeira das atividades transversais previstas no quadro do projeto promovendo a cooperação inter-institucional, a 
cooperação Sul-Sul e aprendizagem entre pares como instrumento fundamental no desenvolvimento das capacidades dos 
bene�ciários. O seminário promove o intercâmbio e sinergia entre as instituições dos diferentes países, baseado nos 
enquadramentos legais, práticas e cultura institucional de cada um. Igualmente importante, o seminário faz uso desta plataforma 
multi-países para promover intercâmbios e sinergias entre as várias partes interessadas dentro de cada país bene�ciário. 
 
O Orçamento do Estado é o instrumento de política económica mais importante de um Governo e fornece uma declaração 
detalhada e abrangente das prioridades de uma Nação. Como órgão representativo mais importante, os parlamentos nacionais são 
as instituições mais adequadas para garantir que os orçamentos sejam otimizados de acordo com os objetivos de redução da 
pobreza em função dos recursos existentes. Uma participação parlamentar e�caz no processo orçamental estabelece controlos que 
são fundamentais para um Governo transparente e responsável e garante uma distribuição e�ciente de serviços públicos.
 
De acordo com estudos recentes do Banco Mundial sobre o Controlo Legislativo, as Assembleias Legislativas em diferentes países 
desempenham diferentes funções nos processos e ciclos orçamentários. Enquanto umas estão ativamente envolvidas, outras não 
têm qualquer envolvimento. Alem disso, o papel que as Assembleias Legislativas desempenham em diferente países tem vindo a 
mudar ao longo dos tempos e irá possivelmente continuar a mudar. Estas alterações abrem questões em relação as fontes de 
informação já existentes ou que poderão ser disponibilizadas para assistir a legislatura na participação do processo orçamental. 
Legislaturas requerem informação �dedigna e imparcial para que possam participar construtivamente no processo de formulação, 
discussão, aprovação, supervisão e execução de orçamentos. É imperativo que as Assembleias Legislativas e outros atores relevantes 
compreendam a complexidade das interações entre os vários fatores e variáveis que podem ter um impacto na execução deste 
objetivo.

Nos termos mais básicos, uma capacidade de orçamento analítico independente pode colocar legislaturas em pé de igualdade com 
o poder executivo. As interações entre as Instituições Superiores de Controlo e Assembleias Legislativas podem fornecer informações 
críticas e know-how permitindo este último desempenhar um papel importante no ciclo orçamental.

O seminário é co-organizado e co-�nanciado pelo projeto Pro PALOP-TL ISC (um projeto inteiramente �nanciado pela União 
Europeia e administrado pelo PNUD) e o Grupo Banco Mundial, desenvolvido a partir dos seus respetivos registros e experiência 
recente no apoio a parlamentos PALOP-TL e instituições superiores com vista a promover sistemas de gestão das �nanças públicas 
mais responsáveis.

II. ENFOQUE DO SEMINÁRIO

O Parlamento, Instituições Supremas de Controlo e representantes do Ministério das Finanças trocarão pontos de vista e 
experiências, abordando questões e desa�os através de diferentes perspetivas e propondo diferentes papéis e atribuições das suas 
instituições na promoção da �scalização legislativa do orçamento, controlo externo da despesa pública e transparência do 
orçamento nos seus respetivos países. Apesar do assunto central do seminário ser a �scalização do orçamento legislativo, a Agenda 
e as sessões de trabalho terão em consideração o trabalho e ponto de vista dos outros atores relevantes na promoção da �scalização 
legislativa do orçamento: Instituições Superiores de Controlo, Ministérios das Finanças e participantes não-estatais.

A Agenda do seminário está desenvolvida com base na informação recolhida a partir das missões de formulação do Plano de 
Trabalho Anual (PTA) do Pro PALOP-TL realizadas nos últimos 9 meses em todos os PALOP e Timor - Leste, assim como na pesquisa 
do Banco Mundial sobre o papel do parlamento no processo orçamental em diferentes tradições parlamentares, particularmente nos 
PALOP e TL.
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As missões de formulação de planos de trabalho anuais do Pro PALOP-TL ISC �zeram uso de metodologias e abordagens 
semelhantes em todos os países, nomeadamente Angola, Cabo Verde, Guine Bissau, Moçambique, São Tome e Príncipe e 
Timor-Leste. Cada missão de formulação foi precedida de uma análise documental aprofundada com o objetivo de apresentar um 
snapshot do país bene�ciário visitado no que diz respeito à capacidade das instituições superiores de controlo, parlamentos e 
organizações da sociedade civil para garantir o controlo externo, �scalização do orçamento legislativo e escrutínio público das contas 
públicas/despesas de forma independente e e�ciente.

Por outro lado, a análise documental também avaliou o grau de transparência do orçamento, em particular a capacidade do 
Ministério das Finanças (MF) de apresentar orçamentos e informação �scal dentro dos prazos convenientes, credíveis e detalhados 
(relatórios �nanceiros sobre o ano �scal em curso e �m do ano) de uma forma acessível e user-friendly. As principais linhas de base e 
fontes utilizadas para esta avaliação são os resultados e sumários do Inquérito sobre o Orçamento Aberto (OBS/IOA), assim como os 
Relatórios de Avaliação da Despesa Pública e Responsabilização Financeira (PEFA) (indicadores relacionados com a credibilidade do 
orçamento, abrangência do orçamento, transparência do orçamento, análise da legislação, controlo externo e auditoria, participação 
do público nos processos orçamentários). Esta análise documental foi complementada com avaliações de campo efetuadas durante 
as missões de formulação baseadas em trocas e entrevistas e conduzidas como fase preliminar anterior á formulação dos Planos de 
Trabalho Anuais (PTA).

Com base nesses dados, um conjunto de tendências em termos de necessidades e de�ciências foram identi�cadas num per�l 
compilado de países.

PERFIL DE PAÍS – SNAPSHOT ³
No caso especí�co de Cabo Verde é importante notar que o país nunca teve um exercício de Inquérito sobre o Orçamento Aberto 
(OBS/IOA e portanto essas linhas de base não podem ser utilizadas em uma veri�cação documental. A missão para a formulação do 
PTA personalizou a OBS/IOA utilizando as secções relacionadas com o controle externo e transparência do orçamento em sessões de 
trabalho com o Tribunal de Contas (TC), Parlamento e MF. A missão também utilizou os resultados do PEFAPEFA PEFA2012, além dos 
Indicadores de Governação do Banco Mundial (WBGI) e do Relatório de Governação para África (RGAII/AGRII) da Comissão 
Económica das Nações Unidas para África (UNECA), para complementar um snapshot do per�l de país.

Cabo Verde tem um Tribunal independente de auditores. A comissão parlamentar competente para a �scalização do orçamento é a 
Comissão de Planeamento e Orçamento (CPO) e não existem gabinetes especializados especí�cos ou unidades responsáveis pelo 
orçamento e análise de despesas. Não existe uma Sociedade Civil organizada envolvida na supervisão do processo orçamental ou 
que colabore com o Parlamento com vista a melhorar a �scalização legislativa, análise e informação sobre as despesas e orçamento.

Apesar de uma forte credibilidade do orçamento, abrangência, transparência e controlo externo em Cabo Verde, a missão pôde 
identi�car certos desa�os persistentes (Relatório PEFA 2012). Informações mais detalhadas sobre o per�l do país serão fornecidas aos 
delegados como parte da documentação de apoio ao seminário. 

Temos a destacar o seguinte:

Relatório de Despesas e Orçamento

Controle Externo, Escrutínio e Auditoria

1. A qualidade e abrangência dos relatórios �scais (Contas Provisórias Trimestrais) precisam ser melhoradas, nomeadamente no que 
diz respeito a ativos �nanceiros e dívida pública.

2. A avaliação intercalar não é tornada pública mas é produzida pelo MF para �ns internos.

3. O relatório de �m de ano, Conta Geral do Estado (CGE) é tornado público 24 meses após o ano de referência.
4. O executivo não torna público os relatórios sobre a implementação das recomendações das ISC.

5. O enquadramento legal está a ser revisto a �m de alinhar as atribuições e competências da ISC com as melhores práticas e Normas 
Internacionais de Auditoria (ISSAI).

6. O controlo externo e �scalização do processo orçamental permanecem aos pontos mais fracos dentro do Sistema de Gestão das 
Finanças Públicas.

7. A capacidade de auditoria externa permanece fraca, particularmente no que diz respeito às entidades públicas locais 
(municípios).

8. A apresentação tardia dos relatórios de �m de ano por parte do executivo (mais de 2 anos) está a afectar o prazo da apresentação 
do relatório de auditoria da ISC.

3. O diagnóstico de Angola está em curso
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9. O relatório de auditoria é distribuído amplamente e de forma proactiva, porém a ISC não produz um resumo user-friendly do 
relatório.

10. O executivo estabelece o orçamento da ISC mas os fundos não são su�cientes para permitir às ISC realizar uma agenda de 
auditorias mais ambiciosa. Adicionalmente, o quadro jurídico não é su�cientemente claro no que diz respeito ao âmbito das 
auditorias da ISC.

Orçamento parlamentar e supervisão de despesas
11. O Parlamento tem uma capacidade muito limitada para alterar a Proposta do Orçamento do Executivo e o executivo pode 

transferir fundos entre as unidades e rubricas orçamentais sem a aprovação prévia do parlamento. Isto não se aplica aos fundos 
suplementares que precisam de aprovação prévia do Parlamento a �m de autorizar gastos.

12. O Parlamento tem de atualizar os sistemas TIC a �m de aumentar a e�ciência no processo legislativo. Esta planeada a 
customização do sistema BUNGENI.

13. Não existe um debate legislativo formal sobre a macroeconomia e pressupostos orçamentais antes da apresentação da Proposta 
do Orçamento do Executivo.

14. O Parlamento recebe a Proposta de Orçamento menos de 3 meses antes do início do ano �scal.

15. O Parlamento não tem um gabinete especializado para apoiar as comissões com a análise do orçamento e das despesas. O 
Parlamento não tem os recursos nem prática na utilização de capacidade externa para produzir a análise do orçamento e das 
despesas.

Envolvimento público no processo orçamental (incluindo auditoria) e supervisão 
parlamentar

16. Não há organizações da sociedade civil a trabalhar na área da transparência orçamental e controlo externo.

Tanto as instituições como o contexto de Cabo Verde permitem uma boa governação �nanceira. Nos últimos anos o TC tem vindo a 
melhorar consideravelmente a sua performance e e�ciência devido a um apoio e assistência técnica consistente por parte dos 
parceiros de desenvolvimento, em especial do PNUD e da UE, mas também devido a cooperação bilateral com TC de Portugal e do 
Brasil. Normalmente o Parlamento de Cabo Verde não tem muita assistência de outros parceiros, particularmente no domínio da 
�scalização do orçamento. O envolvimento do público em processos de orçamento, controlo externo e escrutínio legislativo é muito 
limitado e quase inexistente em Cabo Verde.

No caso da Guiné-Bissau a análise documental incluiu a análise do PEFA 2009 e 2014 (o esboço �nal de 2014 é aceite por todas as 
partes e inclui todos os comentários e contribuições), além dos Indicadores do Banco Mundial para a Governação (WBGI) e o Relatório 
sobre a Governação em Africa da Comissão Económica das Nações Unidas para Africa (UNECA AGRII). Durante a análise documental 
não foi possível usar como informação de base os relatórios OBP sobre transparência orçamentária da Guiné-Bissau, controlo externo 
e participação do público. Isto devido ao facto de que assim como Cabo Verde, a Guiné-Bissau não está entre os países onde o OBS 
tenha sido realizado. No entanto este exercício foi parcialmente realizado durante a missão de formulação permitindo aos 
bene�ciários do projeto concluir o inquérito com a assistência técnica da missão.

Como se sabe, posteriormente à interrupção da ordem constitucional em 2012 e às subsequentes sanções internacionais para com 
as autoridades de transição na Guiné-Bissau, as Eleições Gerais de Abril de 2014 foram organizados em conformidade com as normas 
internacionais. A missão de formulação do Pro PALOP-TL ISC foi organizada na sequência da normalização da ordem constitucional 
e das relações com os seus parceiros internacionais por parte das autoridades políticas recém-eleitas na Guiné Bissau.

A avaliação da missão con�rmou as seguintes insu�ciências evidenciadas pelo PEFA 2014 em matéria de transparência do 
orçamento, controlo externo e participação dos cidadãos no processo orçamentário na Guiné Bissau. Esta avaliação inclui informação 
recolhida através da realização de partes relevantes das OBS durante a formulação dos PTAs.

Relatório de Despesas e Orçamento

1. Não existem reconciliações bancárias.
2. Fraca capacidade de recolher e processar informação que permita veri�car se os recursos são efetivamente alocado (em dinheiro 

ou em espécie) a estas unidades primárias responsáveis pela prestação de serviços (escolas, centros de saúde, etc.) e se vão de 
encontro ao orçamento aprovado. Este exercício tem sido levado a cabo nos últimos três anos mas ainda é bastante fraco.

3. A qualidade e abrangência da informação �scal e orçamental (relatórios do ano em curso e de �nal de ano) ainda é fraca e precisa 
ser melhorada.

4. O relatório de �m de ano (CGE) foi produzido pela última vez em 2010 e não é considerado público pelo facto de nunca ter sido 
auditado pelo TC (para além do cumprimento dos prazos).
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5. A revisão intercalar do Executivo não é produzida nem mesmo para �ns internos.
6. Nunca foi efetuada uma auditoria �nal às contas do executivo (relatório de auditoria ou Parecer sobre a CGE) por parte do TC.
7. O Orçamento do Cidadão (versão simpli�cada do Orçamento aprovado) nunca foi produzido e não é público.
8. Não existe acesso online e user-friendly sobre a informação orçamental e �scal durante o ano (relatórios do ano em curso e de �nal 

de ano).

Em termos gerais, comparativamente a 2009, não se detetam melhorias nas conclusões do PEFA2014 (que cobre informação �scal a 
partir de 2009 até 31.12.2013) e nos dados informais do relatório OBS acerca das despesas e do orçamento.

Controle Externo, Escrutínio e Auditoria

9. O quadro legal que de�ne a independência do TC, independência �nanceira e capacidade de remover a direção da ISC, devem 
ser alinhados com as normas internacionais.

10. Tanto o controle externo do Tribunal de Contas como a análise legislativa por parte do Parlamento são muito fracos.

11. O TC jamais preparou um relatório de auditoria (Parecer) sobre o relatório de �m de ano do executivo (CGE), o que esta a 
prejudicar seriamente a publicidade e acessibilidade dos relatórios �nais do executivo (CGE) de 2009 e 2010, considerados até ao 
momento como não sendo públicos.

12. O TC nunca apresentou ao legislativo nenhum dos seus relatórios de auditoria (a instituições públicas) e estas auditorias cobrem 
menos de 50% dos gastos públicos do executivo.

13. A �scalização legislativa do orçamento é considerada muito limitada, independentemente da capacidade teórica do parlamento 
para discutir e supervisionar a política �scal do executivo e respetiva informação acerca das despesas.

14. A coordenação entre o Parlamento e o Tribunal de Contas e de outras instituições de controlo �nanceiro (por exemplo, Inspeção 
Geral das Finanças, IGF), incluindo a partilha de informação e acesso aos relatórios, é inexistente.

Orçamento parlamentar e supervisão de despesas
15. Os comités parlamentares estão sujeitos a sérios constrangimentos de tempo que impossibilitam uma discussão e�caz sobre a lei 

do orçamento.
16. O tempo alocado para o controlo parlamentar e supervisão esta em con�ito com o tempo alocado para a legislação (incluindo 

revisão legislativa) da lei do orçamento.

17. Regista-se uma grande limitação da capacidade técnica e especialização in-house (administração e comissões) e acesso a 
capacidade externa do orçamento/análise das despesas, macroeconomia e questões �nanceiras públicas.

18. Na generalidade as regras e procedimentos que de�nem o limite da distribuição orçamental são bastante �exíveis e 
proporcionam uma margem de manobra substancial para que o executivo possa levar a cabo alterações durante o processo de 
implementação e incluir essas mudanças no relatório �nal. 

19. Não existe consulta ou discussões entre os poderes Executivo e Legislativo durante a formulação do orçamento.

Envolvimento público no processo orçamental (incluindo auditoria) e supervisão 
parlamentar

20. O envolvimento do público é inexistente no que diz respeito à �scalização do orçamento legislativo e judicial de controlo externo 
dos auditores ou ciclo orçamental do Executivo.

No caso de Moçambique, é importante salientar que as linhas de base não estavam atualizadas, já que os resultados disponíveis do 
OBS são referentes ao período decorrente entre 2010 e Dezembro 2011 (um OBS estava a decorrer em 2014 mas a esta data os resulta-
dos não foram publicados), e o relatório da PEFA disponível é referente ao período 2007-2010 (uma parte de 2010). Desde então 
progressos consideráveis foram feitos em Moçambique e as linhas de base já não são as mesmas. A avaliação complementar levada a 
cabo durante a formulação da missão permitiu aperfeiçoar as linhas de base do contexto evolutivo de Moçambique.

Em linhas gerais, desde Dezembro 2011 que Moçambique tem vindo a registar um progresso signi�cativo em relação a transparência 
orçamental e controlo externo. Em relação ao envolvimento do público no processo orçamental (incluindo auditoria), o progresso 
tem sido mais lento e com consideráveis problemas detetados.

Moçambique não tem um Tribunal de Contas independente. As atribuições do Tribunal de Contas são capturadas pela 3a secção do 
Tribunal Administrativo. A comissão parlamentar responsável pela �scalização do orçamento é a Comissão de Planeamento e 
Orçamento (CPO) e não há gabinetes especí�cos ou unidades responsáveis pelo orçamento e análise de despesas. A Sociedade Civil 
é organizada e muito envolvida no controlo de processo orçamental, apoiando também a CPO com análises e informação sobre as 
despesas e orçamento. Apesar do progresso, a missão identi�cou os seguintes desa�os:
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Relatório de Despesas e Orçamento
1. Fraca capacidade para reunir e processar informação que permita veri�car se os recursos são efetivamente alocados (em dinheiro 

ou em espécie) a estas unidades primárias responsáveis pela prestação de serviços (escolas, centros de saúde, etc.) e se estão em 
conformidade com o orçamento aprovado.

2. A qualidade e abrangência da informação �scal e orçamental (relatórios do ano em curso e de �m do ano) ainda é fraca e precisa 
ser melhorada.

Controle Externo, Escrutínio e Auditoria

3. É necessária informação mais abrangente e apurada no desempenho �nanceiro das instituições e programas a �m de aumentar 
a responsabilidade.

4. Tendo em vista a descentralização legal e e�caz das Instituições Superiores de Controlo, presentemente existentes a nível 
provincial, há um desa�o considerável para apoiar e reforçar estes tribunais a nível provincial, bem como para promover a 
coordenação institucional e evitar a sobreposição de atribuições e âmbitos de trabalho num contexto legal de 
independência/interdependência institucional descentralizada.

5. A coordenação com outras instituições de controlo �nanceiro (e.g. Inspeção Geral das Finanças, IGF), incluindo a partilha de 
informação e acesso a relatórios, precisa de ser reforçada.

6. Os processos de auditoria (incluindo decisão judicial - Julgamento das Contas) devem ser acelerados para melhor servir o ciclo 
orçamental.

7. Necessidade de melhorar o acesso e envolvimento do público no controlo externo das atividades do Tribunal de Contas.

8. O Tribunal de Contas deve desenvolver um sistema para registrar as recomendações do relatório de auditoria do Tribunal de 
Contas e monitorizar o seu grau de implementação por parte do Executivo e empresas públicas.

Orçamento parlamentar e supervisão de despesas
9. Há consideráveis constrangimentos de tempo o que não permite as comissões parlamentares uma discussão e�caz da lei do 

orçamento.
10. O tempo alocado para o controlo parlamentar e supervisão entra em con�ito com o tempo alocado para a legislação (incluindo 

revisão legislativa) da lei do orçamento.

11. As capacidades técnicas e especialização in-house (administração e comissões) e acesso a capacidade externa do 
orçamento/análise das despesas, macroeconomia e questões �nanceiras públicas são muito limitadas.

12. Em geral as regras e procedimentos que de�nem o limite da distribuição orçamental são bastante �exíveis e proporcionam uma 
margem de manobra substancial para que o executivo possa levar a cabo alterações durante o processo de implementação e 
incluir essas mudanças no relatório �nal.

13. O mesmo tipo de restrições foram veri�cadas em relação ao controlo parlamentar sobre o relatório de auditoria das ISC: falta de 
pessoal e capacidades do MP para acompanhar os relatórios de auditoria de forma e�ciente, falta de tempo na agenda 
parlamentar (e tempo para a publicação do relatório de auditoria) que permita aos deputados aprovar atempadamente o 
relatório (e o Parecer) no ano �scal.

Envolvimento público no processo orçamental (incluindo auditoria) e supervisão 
parlamentar

14. A participação do público tem vindo a melhorar consideravelmente desde 2011, mas ainda é considerada bastante limitada 
relativamente à oportunidade e capacidade de seguimento e envolvimento nos processos de formulação e execução do 
orçamento, bem como relativamente ao controlo externo levado a cabo pela ISC e Parlamento.

Em São Tomé e Príncipe, a missão foi precedida por uma análise documental usando o relatório do PEFA 2013 e os resultados do 
estudo de 2012 do Inquérito sobre o Orçamento Aberto. As conclusões de ambos os relatórios estão de alguma forma em linha com 
as conclusões da missão em matéria de controlo externo e de controlo parlamentar/civil das �nanças públicas, contas e despesas.

As conclusões da missão con�rmam as conclusões apresentadas na análise documental e estão resumidas da seguinte forma:

1. Os funcionários do Tribunal de Contas (TC) precisam de treino em áreas e técnicas de auditoria concomitante especí�cas
2. Há uma nova proposta para melhorar o quadro jurídico e introduzir algumas das ISSAI. As principais partes interessadas precisam 

estar cientes das mudanças e do seu impacto.
3. A utilização das TIC no trabalho do TC é muito limitada ou inexistente. A introdução de tais sistemas de gestão iria contribuir para 

uma melhoria do trabalho do TC e da sua e�ciência.
4. A divulgação e comunicação do TC precisa de ser dinamizada. O público não tem praticamente nenhum envolvimento no 

trabalho e planeamento das ações do TC.
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5. O sistema GFP do MF normalmente enfrenta desa�os que apresentam um impacto negativo na sua capacidade de produzir 
relatórios �nanceiros de meados e �m de ano. O MF necessita de apoio para obter adesão ao sistema de GFP e produzir de forma 
sustentável a informação �scal necessária para o controlo externo. O processo orçamental, em especial o relatório, deve tornar-se 
mais transparente, sobretudo no que diz respeito aos relatórios �nanceiros (de meados e �m do ano).

6. A supervisão parlamentar do processo orçamental é fraca e muito limitada.
7. As comissões permanentes do parlamento necessitam de formação para supervisionar de forma mais e�ciente a crescente 

disparidade e variação entre os orçamentos aprovados e orçamentos efetivamente implementadas.
8. Existe uma clara necessidade de completar o projeto de introdução contínua das TIC no trabalho do parlamento. As bases de 

dados e sistemas de gestão contribuirão para o aumento da transparência e responsabilidade do Parlamento.
9. A consciência de género nas políticas e �scalização dos gastos é inexistente e poderia tornar-se uma forma importante de 

generalizar a igualdade e equidade entre os sexos. As comissões permanentes e redes parlamentares de género serão treinadas 
para realizar orçamentos e análise de despesas com base no género.

10. Não existem normalmente projetos ou ações que envolvam a sociedade civil na área de controlo externo e �scalização das 
despesas públicas.

Em Timor-Leste a missão foi precedida por uma análise documental usando o relatório do PEFA 2010 e os resultados do estudo de 
2012 do Inquérito sobre o Orçamento Aberto, assim como relatórios narrativos do progresso dos projetos de fortalecimento 
parlamentar do PNUD. As conclusões do PEFA 2010 e do OBS 2012 não estão atualizadas e não re�etem o contexto atual do pais. 
Foram tomadas medidas positivas entre 2010-2012 que levaram a melhorias em um número de áreas importantes, no entanto 
existem pontos fracos importantes em sistemas e processos do GFP, os quais permaneceram inalterados ou pioraram. Desde a 
produção destes relatórios foram feitos progressos consideráveis, em particular:

Relatório de Despesas e Orçamento

1. Foi detetado um progresso satisfatório no processo de monitorização e controlo e na capacidade de resposta para recuperar 
saldos de caixa em dívida ao Governo. Isto é atribuído à conciliação das contas bancárias do Governo de Timor-Leste (GTL) e ao 
apuramento de diferenças inexplicáveis e reconciliações de contas provisórias e adiantamentos que ocorrem com frequência. A 
informação sobre a oferta de recursos orçamentários para as unidades de prestação de serviços primários por distritos continua a 
ser insu�ciente.

2. A informação orçamental do ano em curso é de acesso público através do Portal de Transparência do Orçamento e de outros 
meios de publicação trimestral, com um atraso de dois meses.

3. O GTL produz declarações �nanceiras consolidadas baseadas no Regime de Caixa das Normas Internacionais de Contabilidade 
para o Sector Público (NICSP), Parte 1. As declarações �nanceiras anuais foram elaboradas pelo MF, examinadas e certi�cadas por 
um auditor externo independente de forma consistente e dentro dos prazos convenientes.

Controle Externo, Escrutínio e Auditoria

4. O Parlamento Nacional tem vindo a melhor o processo de escrutínio de propostas orçamentais e declarações �nanceiras anuais e 
tem vindo a desenvolver uma crescente compreensão institucional do trabalho que é necessário realizar. Há no entanto falhas e 
lapsos consideráveis em termos de capacidades as quais restringem a e�cácia do escrutínio parlamentar. A discussão do 
orçamento parlamentar melhorou consideravelmente mas o envolvimento do público diminuiu.

5. Na ausência de uma Instituição Superior de Controle o papel primordial do auditor externo tem sido rotineiramente contratado 
pelo GTL a uma empresa de auditoria externa. A promulgação da Lei na Câmara de Contas (CC) em 2011 marcou a criação formal 
do quadro institucional para a auditoria externa pública, embora com um mandato interino. Este é o primeiro passo na direção do 
estabelecimento de um processo de auditoria externa pública, conforme prescrito na Constituição e na legislação, e em 
conformidade com as normas da Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle (INTOSAI). Haverá também a 
necessidade de um considerável desenvolvimento e reforço da capacidade humana e organizacional durante os próximos anos.

6. No entanto, a Câmara de Contas desde então tem vindo a produzir o Relatório de Auditoria dentro dos prazos, entre outras 
auditorias temáticas que tem vindo a realizar.

A missão teve de efetuar a avaliação no terreno devido à PEFA 2014 não estar disponível ao público (avaliação utilizada apenas para o 
BTOR e não para compartilhar com pessoas não incluídas na lista de distribuição) e OBS está ainda na fase inicial. Os resultados da 
avaliação da missão são descritos a seguir:

1. Nos últimos anos Timor-Leste tem vindo a ser alvo de enormes investimentos públicos que envolvem grandes �uxos de 
investimento �nanceiro. Os funcionários da CC necessitam de formação em áreas especí�cas para lidar com estes novos 
programas e fazer a transição de uma abordagem que se foca no ponto de vista legal para uma abordagem que avalia a relação 
qualidade-preço na área de auditoria externa.
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2. A CC terá de ser equipada melhor para garantir uma auditoria e�ciente das contas executivas através do sistema FreeBalance. Isto 
signi�ca que os auditores e os juízes precisam de se familiarizar com técnicas de auditoria em sistemas de contabilidade 
informática. Por outro lado as sinergias entre os procedimentos de auditoria e o sistema precisam ser estimuladas e os auditores 
da CC precisam de receber formação em sistemas de contabilidade como NICSP e respetivas Normas Internacionais de Relatório 
Financeiro  (IFRS).

3. A utilização das TIC no trabalho da CC é muito limitada ou inexistente. A introdução de tais sistemas de gestão irá melhorar o 
trabalho da CC e sua e�ciência.

4. A divulgação e comunicação da CC precisa de ser dinamizada. O público não tem praticamente nenhum envolvimento no 
trabalho e planeamento das ações da CC.

5. A CC está agora a começar a desenvolver diretrizes de auditoria e terá de implementar as melhores práticas da INTOSAI e as 
Normas Internacionais de Auditoria das ISC (ISSAI) nas suas diretrizes.

6. A CC, Parlamento e MF precisam discutir como lidar com as consequências da nova disposição legal, a qual exige uma reti�cação 
do Orçamento do Estado em caso de uma estimativa de baixa execução (abaixo de 70%) até o �nal do 3º trimestre. Esta nova 
exigência terá um impacto negativo no tempo de discussão das recomendações de Auditoria e seguimento na altura de 
discutir/aprovar a Proposta do Orçamento do Executivo. Como consequência, há uma elevada probabilidade de que o 
orçamento seja aprovado só após o início do ano �scal (em Fevereiro), com todas as consequências em termos de indicadores 
para a força da legislatura e ISC no que diz respeito à supervisão do processo orçamental, controlo externo e auditoria.

7. As comissões parlamentares permanentes necessitam de formação para supervisionar de forma mais e�ciente a crescente 
disparidade e variação entre os orçamentos aprovados e orçamentos efetivamente implementados. A unidade de investigação 
do parlamento deve ser reforçada a �m de fornecer uma análise e�ciente do orçamento e das despesas utilizando as melhores 
práticas. Além disso, a adesão nacional deve ser feita através de funcionários nacionais especializados que trabalhem em 
unidades deste tipo, coisa que até à data nunca foi feita de forma e�caz.

8. Há uma clara necessidade de aumentar a introdução prevista das TIC no trabalho do parlamento. As bases de dados e sistemas de 
gestão devem ser con�gurados, uma vez que isso aumentará a transparência e prestação de contas no parlamento.

9. As políticas de género e metas nacionais carecem de seguimento a nível de despesas e execução do orçamento. Não existem 
ferramentas que permitam a supervisão a nível de despesas e execução do orçamento, mesmo tendo em conta que esse método 
poderia tornar-se uma forma importante para implementar a igualdade equidade de género. 
As comissões permanentes e redes parlamentar de género precisam ser treinadas para que possam levar a cabo orçamentos e 
análise de despesas baseadas no género.

10.A sociedade civil encontra-se bastante ativa no campo da transparência orçamental e na promoção do acesso à informação e 
orçamento �scal. No entanto a participação do público no processo orçamental está a diminuir rapidamente, o envolvimento 
público na �scalização do parlamento e na supervisão do trabalho legislativo também se encontra em regressão e não se veri�ca 
nenhuma interação entre o público e as ISC.

III. METODOLOGIA DAS SESSÕES DE TRABALHO

A Agenda é uma janela de 5 dias que permite aos delegados um olhar aprofundado sobre os problemas discutidos. Este objetivo será 
alcançado em um contexto de peer-learning levado a cabo através da troca de experiências mediadas por um know-how e 
conhecimento atualizado na área da �scalização do orçamento legislativo e controle externo da despesa pública.

A teoria académica será apoiada pelo conhecimento aplicado e prática dentro de contextos legais, institucionais e humanos 
especí�cos dos PALOP e Timor-Leste. Os oradores convidados e facilitadores especialistas irão apresentar os últimos 
desenvolvimentos sobre os temas agendados, abordando perspetivas globais e locais em sessões que serão realizadas em sessões 
plenárias, bem como em sessões de trabalho em grupo. Delegados Nacionais dos PALOP e Timor-Leste irão conduzir sessões de 
trabalho para compartilhar contextos locais especí�cos representando as suas respetivas Instituições Superiores de Controlo e 
Parlamentos. Cada sessão terá um objetivo de aprendizagem de�nido (LO  - Objetivo de Aprendizagem) e um ponto-chave (KU  - 
Compreensão-Chave), estabelecendo limites claros do que é esperado de cada sessão- LO & KU são especi�cados na Agenda.

Todas as sessões serão vídeo-áudio gravadas para mais tarde serem integradas em um Módulo de e-Learning  em Supervisão do 
Orçamento Legislativo e Controle Externo da Despesa Pública nos PALOP e Timor-Leste, usando a Agenda como story board e como 
conteúdos as discussões ao vivo, apresentações em PowerPoint e conteúdo compartilhado durante o seminário. Pequenos sketches 
com delegados nacionais enquanto respondentes de primeira linha irão capturar a dinâmica do seminário e as expectativas dos 
participantes. Entrevistas mais longas e estruturadas com personalidades pré-selecionadas abordarão temas importantes discutidos 
no seminário no contexto da PALOP e Timor-Leste - estas serão em menor número, mas mais longas. Finalmente, uma sessão de 
conversa mais direta vai permitir que os delegados apresentem os pontos mais problemáticos e que se identi�quem as melhores 
práticas em uma discussão estilo livre.

Conforme referido o seminário irá integrar uma variedade de técnicas pedagógicas e de comunicação a �m de garantir a 
aprendizagem e�ciente e interativa através de métodos participativos de aprendizagem para adultos.
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• As Apresentações servem para introduzir os delegados aos temas e estudos de caso em debate. Os oradores convidados e as 
apresentações por parte de peritos terão portanto um tempo limite a �m de promover a interação e discussão entre as 
delegações. A �m de garantir que os delegados capturem os pontos-chave do seminário, oradores convidados, facilitadores 
peritos e delegados serão convidados a utilizar as apresentações do PowerPoint que serão disponibilizados após o encerramento 
do seminário on-line no Pro PALOP-TL SAI website @ www.un.cv/propalop-tl-sai. 

• Os Estudo de Caso são baseados em dados empíricos, conhecimento aplicado, prática e contextos especí�cos e expõem as 
lições aprendidas pelos delegados. Cada delegação de país terá a oportunidade de expor casos especí�cos e exemplos em um 
contexto de aprendizagem entre pares colocando realidades locais num contexto global e de melhores práticas.

• Os grupos de trabalho irão permitir aos delegados trabalhar em equipa, discutir mais aprofundadamente alguns tópicos e 
temáticas e encontrar soluções inclusivas e respostas aos desa�os.

• Notas de apoio são as notas-chave e recursos que dão apoio a cada orador convidado, facilitador especialista e apresentação de 
delegação nacional. As notas de apoio devem ser submetidos previamente à comissão executiva do seminário a �m de incluí-las 
nos recursos e pastas do seminário.

• Gravação áudio e de vídeo cobrirá todas as sessões para mais tarde serem utilizadas como parte de um Módulo de e-Learning 
utilizando a Agenda e o conteúdo do seminário como story board.

• A avaliação das sessões será fornecida no �nal de cada dia e irá abordar cada sessão visando em especí�co o conteúdo fornecido, 
a facilitação, apresentação e logística. A avaliação incluirá dados qualitativos e permitirá que futuras formações possam melhorar 
efetivamente a partir da identi�cação de falhas e lapsos do seminário.

• A língua de trabalho do seminário será o Português e será assegurada a tradução simultânea para Inglês em todas as sessões 
plenárias e apresentações.

Uma equipa de quatro relatores irá assegurar a comunicação de cada dia: dois vão cobrir as sessões de trabalho na parte da manhã e 
dois vão cobrir as sessões de trabalho no período da tarde. Duas equipas de quatro relatores irão garantir a comunicação dos 5 dias. 
Sessões de grupos de trabalho serão cobertos pelos relatores identi�cados dentro de cada grupo.

IV. SEMINÁRIO: RESULTADOS ESPERADOS E PRODUTOS 

O seminário foi concebido e organizado a �m de promover os princípios de adesão e usufruto nacional; e�ciência da ajuda 
internacional para o desenvolvimento; harmonização e alinhamento dos parceiros doadores e de desenvolvimento que estão por 
detrás das prioridades nacionais, como indicado na Declaração de Paris 2005, Accra 2008 Agenda para Ação e a Parceria de Busan.

Os resultados esperados são:

1. Que os delegados partilhem experiências e reforcem os seus conhecimentos na área da �scalização do orçamento legislativo e 
controlo externo da despesa pública, dos contextos institucionais e de Recursos Humanos dos diferentes PALOP e Timor-Leste.

2. Que o relatório narrativo e �nanceiro �nal com os resultados das sessões de trabalho e principais produtos do 
seminário/resultados serão seguidamente produzidos e disponibilizados atempadamente em Português e Inglês.

3. Que seja produzido um módulo e-Learning sobre o storyboard e conteúdo do seminário que estará disponível em Português e 
Inglês.

Os produtos do seminário são:

a. Manual dos Delegados (versões Português e Inglês) - inclui os Termos de Referência, Agenda, Nota Logística e lista de Delegados 
do Seminário;

b. Pasta dos Delegados - inclui o Manual dos Delegados, material de apoio ao seminário e cartão de memória USB com toda a 
documentação de apoio ao seminário;

c. Materiais de visibilidade Seminário – inclui até dois banners; e seis Roll-up; todos os materiais de apoio ao seminário;
d. Relatório narrativo e �nanceiro �nal do seminário - inclui todo o conteúdo do seminário;
e. Materiais audiovisuais do seminário - inclui todas as gravações e entrevistas capturadas durante o seminário;
f. Modulo e-Learning do seminário (versões em Português e Inglês) – design com base nas sessões de trabalho, conteúdos e agenda 

do seminário.

V. COMISSÃO EXECUTIVA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA DO SEMINÁRIO

Com vista a garantir a e�ciência da organização do seminário foi constituída uma Comissão Executiva. A comissão terá dois grupos de 
trabalho: o grupo responsável pela logística e o grupo responsável pela gestão de conteúdos, comunicação e visibilidade. A comissão 
terá um Conselho de Administração Executiva copresidido por um representante do Parlamento de Cabo Verde, um representante do 
Tribunal de Contas de Cabo Verde, e um representante do PNUD Cabo Verde/Pro PALOP-TL PMU . Estará também presente um 
representante da Delegação da UE em Cabo Verde no Conselho da Administração Executiva.

4. Estratégias através das quais os delegados demonstram o nível de domínio e pro�ciência de KU da sessão.
5. Conhecimentos adquiridos pelos delegados através da sessão: teoria, princípios, know-how, a prática, o quadro jurídico, etc.
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A Comissão Executiva será responsável pela organização e�ciente do seminário e por garantir que todos os produtos e resultados 
sejam entregues dentro dos prazos. O Conselho de Administração Executivo será responsável pela supervisão dos grupos de trabalho 
da Comissão Executiva e pelos seus resultados, assim como por garantir que os produtos do seminário sejam entregues pelos grupos 
de trabalho.

O Conselho da Administração Executiva e composto pelos seguintes membros:

Um representante das seguintes instituições: Parlamento de Cabo Verde, Tribunal de Contas de Cabo Verde, PNUD em Cabo Verde, 
Banco Mundial e Delegação da União Europeia em Cabo Verde.

A Comissão Executiva do Seminário e composta pelos seguintes membros:
Para mais detalhes consultar a Nota Logística na Lista dos Delegados.

A Equipe de Relatores e composta pelos seguintes membros:
Para mais informação por favor consultar a Lista dos Delegados na Nota Logística.

6. Program Management Unit – Unidade de Gestão do Programa.



AGENDA
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DIA 1 - SEGUNDA-FEIRA, 9 de MARÇO, 2015

HORA SESSÃO EQUIPA RECURSO

8:30am Inscrição dos Delegados

9:00am

Abertura/Boas Vindas
Alocuções de Abertura e Boas Vindas
Revisão da Agenda
Apresentação dos delegados e das suas expectativas para a 
Conferência
Foto de Grupo

Relatores 1 & 2

10:30am Pausa-café

11:00am  

GODINHO GOMES, Ricardo
Chefe do Pro PALOP-TL ISC, Gestor de Projetos do PNUD.
ricardo.g.gomes@cv.jo.un.org 

Relatores 1 & 2

12:00pm Almoço

13:00pm

O’BRIEN, Mitchell
Especialista Senior para a Governacao e 
Programa de Reforco Parlamentar, Banco Mundial.

mobrien@worldbank.org 

Delegado da Assembleia Nacional de Cabo Verde.

Relatores 3 & 4

14:30pm Pausa-café

15:00pm

BENSKY, Miriam
Especialista Senior para a Governacao 
e Programa de Reforco Parlamentar, Banco Mundial

mbensky@worldbank.org 

Delegado da Assembleia da República de Moçambique.

Delegado da Assembleia Nacional de Angola.

Relatores 3 & 4

16:30pm

GEUNIS, Lotte
Perita para o Reforco Parlamentar do PNUD|BDP
lotte.geunis@undp.org 

Relatores 3 & 4

17:00pm Conclusão

19:00pm Os Delegados são convidados a um Jantar O�cial no Hotel Praiamar

Sessão 1: Controlo Externos das Finanças & Despesas Públicas 
nos PALOP e em Timor-Leste – os resultados dos diagnósticos 
de país do Pro PALOP-TL ISC 
Esta sessão consiste na apresentação dos resultados do diagnóstico 
feito pelo Pro PALOP-TL ISC nos PALOP e em Timor-Leste no que 
concerne o controlo externo das Finanças Públicas, o Acesso à 
Despesa e Contas Públicas, bem como o engajamento do público 
nos processos orçamentais nesses países.
Objetivo de Aprendizagem: Os Delegados são informados sobre 
os principais desa�os e contextos de cada PALOP e de Timor-Leste 
no que diz respeito ao controlo externo das despesas públicas e a 
transparência orçamental. 

Sessão 2: O Parlamento e o Orçamento de Estado
Esta sessão faz uma introdução ao Orçamento de Estado, 
examinando a sua de�nição e objetivos, bem como as suas 
componentes e relações com o Parlamento. Os Delegados 
exploram os pontos de entrada e utensílios que permitem os 
Parlamentos engajarem no processo orçamental no contexto da 
gestão das �nanças públicas, nomeadamente a formulação do 
orçamento, discussão/promulgação, implementação e auditoria 
(Parecer sobre a CGE). Esta sessão explora também de forma 
resumida os quadros de medida, bem como indicadores e metas 
parlamentares globais.
Objetivo de Aprendizagem: Por via da discussão do processo 
orçamental e quadros globais relevantes de medida de metas e 
indicadores, os Delegados aprofundam a sua compreensão de 
forma comum quanto ao contexto em que os Parlamentos se 
envolvem no ciclo orçamental e sobre questões centrais para que o 
escrutínio parlamentar possa ser e�caz.

Sessão 3: As constatações mais recentes da Pesquisa Global
Tem vindo a lume pesquisa comparada das variadas dimensões da 
�scalização parlamentar orçamental entre diferentes tradições 
parlamentares, mas também no seio dessas tradições parlamenta-
res. 
Esta sessão informa sobre as semelhanças e diferenças, assim como 
sobre as áreas em que é ainda necessário aumentar a recolha de 
informação e de dados.
Objetivo de Aprendizagem: Os Delegados aprofundam a 
compreensão das semelhanças e diferenças entre as várias 
tradições Parlamentares e têm a oportunidade de re�etir sobre a 
forma como os Parlamentos dos PALOP e de Timor-Leste se 
enquadram nesses quadros. Os Delegados passam a estar melhor 
informados sobre outras áreas onde ainda é preciso recolher mais 
informação e dados.

Sessão 4: Apresentação Pública do Espaço da Língua 
Portuguesa no AGORA –o Portal Global da Comunidade de 
Desenvolvimento Parlamentar.

Domingo, 8 Março, 2015 – Chegada dos Delegados
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DIA 2 - TERÇA-FEIRA, 10 de MARÇO, 2015

HORA SESSÃO EQUIPA RECURSO

9:00am
Restituição:
Grupo 1 reporta sobre os principais pontos do Dia 1 Relatores 5 & 6

9:15am

Representante da AFROSAI.

Representante da Instituição Superior de controlo de Moçambique.

Representante da Instituição Superior de controlo de Guiné-Bissau.

Relatores 5 & 6

10:45m Pausa-Café

11:15am

Facilitadores: 
• Mitchell O’Brien
• Miriam Bensky

Relatores 5 & 6

12:30pm Almoço

13:30pm

 

Painel: 
• Ministry of Finance, Timor-Leste (FreeBalance)
• Ministry of Finance, São Tomé e Principe (SAFE-e)
• Ministry of Finance, Cabo Verde (SIGOF)  

Relatores 7 & 8  

15:00pm Pausa-Café

15:30pm

UMARJI, Mariam
Managing Partner, 
MB Consulting
mariam@mbconsulting.co.mz 

Relatores 7 & 8

17:00pm Conclusão

Sessão 5:O Papel das Instituições Superiores de Controlo (ISC) 
para uma Fiscalização Parlamentar E�caz 
Esta sessão examina os tipos de auditoria realizadas pelas ISC nos 
diferentes contextos legais dos PALOP e em Timor-Leste. Os 
Delegados vão analisar e partilhar experiências sobre relatórios e 
recomendações das auditorias �nanceiras e de conformidade, bem 
como a pratica emergente de conduzir auditorias de performance 
nos sistemas não Anglófonos.
Objetivo de Aprendizagem: Os Delegados partilham experiencias e 
têm acesso a conhecimento comparativo aplicado sobre a 
capacidade para assegurar o controlo externo das despesas públicas 
pelas suas respetivas instituições supremas de auditoria.

Sessão 6:A relação entre as ISC e as Comissões Parlamentares 
Especializadas para as Finanças/Economia 
A capacidade dos Parlamentos para assegurar uma �scalização e�caz 
depende quer da qualidade da informação a que têm acesso, como 
das relações de trabalho que têm com outras instituições de 
�scalização/controlo. Esta sessão explora os benefícios da 
colaboração e coordenação entre as Comissões Parlamentares 
Especializadas para as Finanças/Economia e as ISC na �scalização das 
despesas do governo, realçando essas relações nos contextos 
especí�cos dos PALOP e de Timor-Leste. As Delegações abordarão de 
forma geral as práticas especí�cas aos seus países relativamente à 
independência das ISC, relações de reporte com o Parlamento, 
submissão de relatórios/Pareceres e mecanismos de seguimento da 
implementação das recomendações.

Objetivo de Aprendizagem: Os Delegados contribuem para um 
exercício de mapeamento com o objetivo de abordar e identi�car 
tendências entre as delegações sobre as relações de trabalho entre as 
Comissões Parlamentares de Fiscalização e as ISC, com a intenção de 
identi�car boas práticas.   

Sessão 7:Acesso dos Parlamentos a informação �scal e orçamental 
Os Parlamentos precisam de informação precisa e correta para 
poderem executar os seus mandatos de forma e�caz, incluindo a 
análise independente do Orçamento e o acesso a informação 
atualizada sobre a execução orçamental.
Esta sessão explora recursos ao dispor das comissões parlamentares 
para o efeito, entre outros, gabinetesparlamentares para análise 
orçamental, Sistemas Integrados de Gestão Financeira (SIGF), Iniciativa 
BOOST e unidades de pesquisa.

Objetivo de Aprendizagem: Um painel de discussão com represent-
antes de Ministérios das Finanças que utilizem SIGF dá a oportunidade 
aos Delegados para ter acesso e estar informados sobre a informação 
�scal gerida pelos Ministérios e como esses dados são importantes 
para que os parlamentos possam exercer a sua função �scalizadora.

Facilitadores: 
• Mitchell O’Brien
• Miriam Bensky

Sessão 8:Usar o PEFA como um quadro de autoavaliação 
O quadro PEFA foi criado como um instrumento comum para 
disponibilizar dados empíricos que permitam melhorar a disciplina 
macroeconómica �scal, estabilidade e criação de incentivos para uma 
melhor distribuição dos recursos e e�cácia operacional entre os 
sistemas de gestão das �nanças públicas (GFP). Em reconhecimento 
do papel central das instituições de responsabilização pública para 
que os sistemas de GFP sejam sólidos e e�cazes, este quadro avança 
com indicadores chave centrados na auditoria externa e escrutínio 
parlamentar do orçamento. As delegações aplicarão o quadro PEFA 
como uma ferramenta de autoavaliação e discutirão as constatações 
em Plenária. 
Objetivo de Aprendizagem: Os Delegados têm uma ideia 
aprofundada sobre o fato de o quadro PEFA ser relevante e valido para 
se compreender a e�cácia dos parlamentos e ISC no desempenho do 
seu papel fundamental de reforço da governação e, consequent-
emente, do crescimento económico e disponibilização de serviços. 
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DIA 3 - QUARTA-FEIRA, 11 de  MARÇO, 2015

HORA SESSÃO EQUIPA RECURSO

9:00am
Restituição:
Grupo 2 reporta sobre os principais pontos do Dia 2 Relatores 1 & 2

9:15am

O’BRIEN, Mitchell 

Relatores 1 & 2

10:45m Pausa-Café

11:15am

Relatores 1 & 2

13:00pm Almoço 

14:00pm

MUTHISSE, Gabriel
Economista, exerceu funções de Ministro em Moçambique
 com experiência e responsabilidades nos processos 
de negociação dos projetos das indústrias extrativas.

gabriel.muthisse91@gmail.com

Relatores 3 & 4

 

15:30pm Conclusão

Sessão 9:O Papel das Comissões Parlamentares 
Uma metodologia participativa permitirá que os Delegados discutam 
as práticas e a forma como trabalham as suas respetivas comissões 
parlamentares, com particular enfoque para os respetivos mandatos, 
formatos, atividades, audições e secretariados de apoio. 
Adicionalmente, enquanto uma instituição com a responsabilidade 
de responsabilizar o Governo, as Comissões Parlamentares podem 
colaborar e aproximar-se de outros atores centrais para a promoção 
da responsabilidade pública, partilhando recursos, capacidades e 
informação com o objetivo de maximizar o impacto. Esta sessão 
explora pontos de entrada para os parlamentos colaborarem com as 
organizações da sociedade civil, cidadãos, e media ao longo do ciclo 
orçamental.  

Objetivo de Aprendizagem: As Delegações têm a oportunidade 
trocar experiências, num contexto de aprendizagem entre pares, 
sobre o formato e função das suas comissões de �scalização 
parlamentar e formas de estabelecer relações com outros atores 
relevantes para desempenhar melhor o seu mandato. Os Delegados 
começam a discutir e identi�car as boas práticas enquanto partilham 
experiencias. 

Sessão 10:Hard Talk – Debate sobre os constrangimentos & 
identi�cação de melhores práticas nos PALOP e em Timor-Leste 
Na base nas discussões e trabalhos realizados ao longo dos 2 ½, os 
delegados têm uma discussão aberta, free style e em mesa redonda, 
facilitada por 4 a 6 personalidades dentre os delegados 
(representando os parlamentos, as ISC, os MF e parceiros/doadores). A 
conversa permite trazer a lume os principais constrangimentos e 
desa�os e, simultaneamente, fazer um ponto de situação sobre as 
respetivas tendências e as melhores práticas para a Fiscalização 
Parlamentar Orçamental e o Controlo Externo das Contas Públicas.

Objetivo de Aprendizagem: Os Delegados partilham experiencias e 
comparam as melhores práticas no que diz respeito a �scalização 
parlamentar orçamental e a auditoria externa nos seus respetivos 
contextos legais.

Facilitadores: 
• Mitchell O’Brien
• Miriam Bensky

Delegados a serem identi�cados durante o seminário.

Sessão 11: Caso de Estudo – Quadro Legal sobre as Indústrias 
Extrativas – atores & papéis (a experiencia de Moçambique)
Esta sessão centra-se na experiência recente de Moçambique na 
gestão dos seus megaprojetos de carvão e gaz. Ao longo da década 
passada, e mais recentemente desde 2008, foram identi�cadas em 
Moçambique grandes reservas de gaz com potencial para colocar o 
país entre os principais produtores mundiais de gaz. As instituições 
Moçambicanas terão de se adaptar muito rapidamente ao seu novo 
lugar no palco internacional das multinacionais, bem como preparar 
e ajustar-se a legislação adequada. Este exercício exige um esforço 
coletivo da parte do executivo, em colaboração direta com o 
parlamento. Que lições foram tiradas da experiencia de Moçambique? 
Que desa�os o executivo enfrentou na sua relação com o Parlamento, 
não obstante a existência da vontade politica, e vice-versa?

Objetivo de Aprendizagem: Os Delegados têm conhecimento 
aprofundado da experiencia de Moçambique e desa�os existentes 
para estabelecer quadros legais e práticas de �scalização legislativa 
e�caz e de controlo externo.



DIA 4 - QUINTA FEIRA, 12 de MARÇO, 2015

HORA SESSÃO EQUIPA RECURSO

9:00am  Relatores 5 & 6

9:15am

10:45m Pausa-Café

11:15am

12:30pm Almoço

13:30pm
Relatores 7 & 8
 

15:00pm Pausa-Café

15:30pm

17:00pm Conclusão
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Restituição:
Grupo 3 reporta sobre os principais pontos do Dia 3

Sessão 12: Caso de Estudo – Mecanismos de Fiscalização e 
Responsabilização Pública de megaprojetos com grandes 
�uxos/fontes de receita e despesa/investimento 
Esta sessão é informativa e permite aos delegados identi�car e 
conhecer melhor os pontos de entrada do controlo externo e 
�scalização parlamentar desses �uxos e fontes de 
receita/despesa/investimento, bem como das melhores práticas.
A sessão dará particular enfoque ao contexto nos PALOP e em 
Timor-Leste, tendo em conta que 5 dos 6 desses países tem ou pode 
vir a ter indústrias extrativas e 2 dentre eles já têm fundos soberanos.

Objetivo de Aprendizagem: Os delegados �cam a conhecer melhor 
tais mecanismos e os instrumentos legais existentes para o seu 
controlo externo.

Relatores 5 & 6

Sessão 13: Continuação do Caso de Estudo – Fundos 
Soberanos(não con�rmado)
Esta sessão permite aos delegados compreender e �car a conhecer 
melhor como está estruturado e como funciona a governação 
corporativa (corporategovernance) dosFundos Soberanos. Os 
delegados poderão �car a conhecer melhor os instrumentos legais 
existentes para o controlo externo dos Fundos Soberanos.

Objetivo de Aprendizagem: Os delegados �cam a conhecer melhor 
tais mecanismos e os instrumentos legais existentes para o seu 
controlo externo.

Relatores 5 & 6

Sessão 14: Continuação do Caso de Estudo – Fundos 
Soberanos(não con�rmado)
Esta sessão permite aos delegados compreender e �car a conhecer 
melhor como está estruturado e como funciona a governação 
corporativa (corporategovernance) dosFundos Soberanos. Os 
delegados poderão �car a conhecer melhor os instrumentos legais 
existentes para o controlo externo dosFundos Soberanos.

Objetivo de Aprendizagem:Os delegados �cam a conhecer melhor 
tais mecanismos e os instrumentos legais existentes para o seu 
controlo externo.

Sessão 15: Continuação do Caso de Estudo – Fundos de Pensões 
Esta sessão permite aos delegados compreender e �car a conhecer 
melhor como são estruturados e funciona a governação corporativa 
(corporategovernance) desses fundos. 

Objetivo de Aprendizagem: Os delegados �cam a conhecer melhor 
os instrumentos legais existentes para o seu controlo externo.

ISAAC PAQUETE, Fernando 
Exerceu funções de Especialista Técnico – 
Europa e Internacional no The Pensions 
Regulator.
�saacpaquete@hotmail.com

Relatores 7 & 8
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DIA 5 - SEXTA-FEIRA, 13 de MARÇO, 2015

HORA SESSÃO EQUIPA RECURSO

9:00am  Relatores 1 & 2

9:15am

Ministra CARMEN LUCIA ANTUNES ROCHA

Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal 
e do Conselho Nacional de Justiça, Brasil.

rochacaro@uol.com.br

Relatores 3 & 4

10:45m Pausa-Café

11:15am

Ministro JOÃO OTAVIO DE NORONHA 

Corregedor Geral da Justiça Eleitoral 
e Diretor da Escola Nacional de Formação 
e Aperfeçoamento de Magistrados, Brasil.

jotavio@stj.jus.br

Relatores 5 & 6

12:30pm Almoço

13:30pm

Juiz PAULO DE TARSO TAMBURINI SOUZA 

Juiz Scretário Geral da Escola Nacional de Formação 
e Aperfeçoamento de Magistrados.

paulo.tamburini@enfam.jus.br

Relatores 7 & 8
 

15:00pm Pausa-Café

15:30pm      Equipa de Gestão do Pro PALOP-TL ISC.

15:45pm
Encerramento
Alocuções de Encerramento

Restituição:
Grupo 4 reporta sobre os principais pontos do Dia 4

Sessão 16:Showcase – Controlo Externo e Escrutínio Legislativo 
das contas dos partidos políticos e das campanhas eleitorais 
Esta sessão permite aos delegados partilharem experiências em 
sessões de trabalho de grupos que aprofundam as discussões sobre 
os diferentes contextos legais, políticos e institucionais.
Discussões serão feitas em torno da experiência do Brasil no combate 
ao �nanciamento político ilegal com enfoque nos papéis do controlo 
externo, da �scalização legislativa e judicial.

Objetivo de Aprendizagem: Os Delegados discutem e abordam os 
desa�os que se opõem ao controlo externo independente das contas 
dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, com referência a 
todas as implicações e impacto possíveis do �nanciamento político 
ilícito. As discussões baseiam-se na experiencia e contexto especí�cos 
do Brasil.

Sessão 17:Cont. Showcase– O exemplo do Brasil e da Lei da 
Responsabilidade Fiscal (LeiFicha Limpa)

Resultados de Aprendizagem: Os Delegados discutem o caso 
prático da Lei sobre Responsabilidade Fiscal no Brasil e o seu impacto 
na vida politica, governação e responsabilidade pública dos 
funcionários públicos. Sinergias entre o controlo externo e a 
�scalização legislativa das despesas públicas com a governação e 
responsabilidade pública são realçadas. 

Sessão 18:Cont. Showcase– O exemplo do Brasil e da Lei da 
Responsabilidade Fiscal (LeiFicha Limpa)

Resultados de Aprendizagem: Os Delegados discutem o caso 
prático da Lei sobre Responsabilidade Fiscal no Brasil e o seu impacto 
na vida politica, governação e responsabilidade pública dos 
funcionários públicos. Sinergias entre o controlo externo e a 
�scalização legislativa das despesas públicas com a governação e 
responsabilidade pública são realçadas. 

Lançamento O�cial do Website Pro PALOP-TL ISC

Sábado, 14 Março, 2015 – Regresso dos Delegados
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NOTA LOGÍSTICA 
INTRODUÇÃO
O Seminário de Alto Nível sobre Fiscalização Legislativa do Ciclo Orçamentário e Controle Externo dos Gastos Públicos no 
PALOP e Timor-Leste é a primeira das atividades do projeto que coloca na frente a cooperação interinstitucional sul-sul e a 
aprendizagem entre pares como instrumento fundamental para melhorar as capacidades dos bene�ciários. O seminário promove 
trocas e sinergias entre as diferentes instituições de cada país, com base nos seus respetivos ordenamentos jurídicos, práticas e 
culturas institucional/empresarial. Não menos importante, o seminário também utilizará este tipo de plataforma plurinacional para 
promover trocas e sinergias entre os diferentes atores nos respetivos países bene�ciários.

O seminário é coorganizado e co�nanciado pelo PNUD/Pro PALOP-TL ISC(Pro PALOP-TL ISC é um projeto �nanciado pela União 
Europeia e administrado pelo PNUD )e pelo Banco Mundial, a partir de seus respetivos históricos e experiências recentes em relação 
ao apoio ao PALOP-TL Parlamentos e instituições Superiores de Controlo, promovendo sistemas de gestão de �nanças pública 
responsáveis.

INFORMAÇÃO GERAL SOBRE O EVENTO

1. DATA DO EVENTO
“O Seminário de Alto Nível sobre Fiscalização Legislativa do Ciclo Orçamental &Controlo Externo das Contas Públicas no 
PALOP e Timor-Leste” terá lugar de 9 -13 Março de 2015, em Praia – Cabo Verde

2. LOCAL DO SEMINÁRIO
O Seminário acontecerá na Assembleia Nacional de Cabo Verde, Praia, Cabo Verde

Endereço : Achada S. António, Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde. 
Telefone : (+238)2608000
Fax  : (+238)2622660
Site  : http://www.parlamento.cv/

3. TEMA
“Seminário de Alto Nível sobre Fiscalização Legislativa do Ciclo Orçamental & Controlo Externo das Contas Públicas no 
PALOP e Timor-Leste”

4. RECEPÇÃO OFICIAL 
O Seminário de Alto Nível sobre Fiscalização Legislativa do Ciclo Orçamental & Controlo Externo das Contas Públicas no 
PALOP e Timor-Leste é organizado pela Assembleia Nacional de Cabo Verde e coorganizado pelo PNUD / Pro PALOP- TL ISC e pelo 
Banco Mundial.

5. REGISTRO DE INSCRIÇÃO
As inscrições aconteceram no dia 9 de Março de 2015 das 8:00 às 18:00 e no dia 10 de Março de 2015 das 8:00 às 18:00 na entrada da 
Assembleia. Todos os delegados devem registrar-se no local para obter o Manual do Delegado e identi�car-se (distintivo/badge) 
para participar ao Seminário. 

6. LINGUAGEM DO SEMINÁRIO

O seminário será conduzido em língua Portuguesa. Serviços de tradução simultânea serão realizados em Inglês. Os documentos 
serão disponibilizados em Português e Inglês.
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7. TRANSPORTE & DIÁRIA
Pro PALOP- TL ISC irá patrocinar um máximo de cinco passagens aéreas de representantes dos Delegados de cada Delegação 
Nacional (Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, e Timor-Leste). 

Cada Delegação Nacional será composta por dois representantes dos seus respetivos Parlamentos, dois representantes das 
respetivas instituições superiores de controlo (Tribunal de Contas) e um representante do Ministério das Finanças.

Por motivo de logística, as instituições mencionadas acima que desejam ser representadas por mais delegados, além dos referidos 
acima, devem assumir os custos e procurar prévia aprovação junto do Comitê Executivo do Seminário.

As passagens aéreas serão patrocinadas pelo projeto de acordo com as regras e procedimentos da PNUD, mais especi�camente em 
classe econômica e via percurso mais direto e mais barato.

As instituições podem pedir um upgrade das passagens, sendo que os custos adicionais devem ser assumidos diretamente por cada 
instituição. 

As passagens serão compradas localmente pelo escritório do PNUD do país de origem.

Os delegados �nanciados pelo PRO PALOP-TL ISC irão receber diárias de acordo com as regras e procedimentos do PNUD. As diárias 
serão baseadas nos custos atuais em relação à comida e acomodação durante o período de estadia dos delegados em Praia (ou em 
trânsito) como parte da participação no Seminário.

Os custos relacionados com o transporte local, catering, sala de conferências, consumíveis e outros aspetos logísticos serão cobertos 
pela PALOP- Pro TL ISC e pelo Banco Mundial.

8. ACOMODAÇÃO

Os delegados serão acomodados no mesmo hotel para assegurar a logística adequada e suporte ao protocolo, bem como para 
assegurar um transporte mais e�ciente para o local do Seminário.

As despesas de alojamento dos delegados nacionais serão totalmente cobertos pelo Banco Mundial. Isso não aplica às pessoas de 
recurso e representantes das delegações que não são dos PALOP e Timor - Leste. Os participantes serão acomodados no Hotel Oásis 
Praia Mar http://www.oasisatlantico.com/pt/praiamar/ 

Hotel Oásis Praia Mar
Prainha, Cidade da Praia, Santiago
Telefone (+238) 260 8440
Email praiamar@oasisatlantico.com 



20

9. CONTACTOS

Assembleia Nacional de Cabo Verde
• Libéria Brito, Secretária-Geral
(+238) 993 6397/ liberia.brito@parlamento.cv
• Nilce Rodrigues, Diretora DSP
(+238) 994 5444 / nilce.rodrigues@parlamento.cv
• Cornélia Pereira, Diretora de Gabinete do Presidente 
(+238) 996 9370 / cornelia.pereira@parlamento.cv
• Lidia Daizy Alves Ferreira, Conselheira Económica do Gabinete do Presidente 
(+238) 9980318 / lidiadaizy.ferreira@parlamento.cv
• Carla Spínola, Diretora DSRPI
(+238) 9923157/ carla.spinola@parlamento.cv

Tribunal de Contas de Cabo Verde
• Marta Neves
(+238) 992 6152/marta.lopes @tcontas.gov.cv
• Ulisses Cardoso
(+238) 9918176/ulisses.cardoso@tcontas.gov.cv

PDNU/Pro PALOP-TL SAI
• Ricardo Godinho Gomes, Gerente do Programa & Chefe da Unidade de Gestão Pro PALOP-TL ISC 
(+238) 932 76 87/ ricardo.g.gomes@cv.jo.un.org
• Maria Andrade, Conselheira Nacional Sénior da Unidade de Gestão do Pro PALOP-TL ISC (+238) 997 73 97/ 
maria.andrade@cv.jo.un.org
• André Delgado, Assistente do Programa da Unidade de Gestão do Pro PALOP-TL ISC 
(+245) 996 37 63/ andre.delgado@cv.jo.un.org
• Isaura Lopes Ramos, Escritório de Comunicação da Unidade de Gestão do Pro PALOP-TL ISC 
(+238) 597 6977/ isaura.lopes@cv.jo.un.org

Banco Mundial
• Miriam Bensky, Especialista em Governança, Programa de Fortalecimento Parlamentar
mbensky@worldbank.org

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE PRAIA

1. VISTO / TAXA DE AEROPORTO 
Os participantes podem obter o visto de entrada (2.750 ECV equivalente a cerca de 25 euros) à chegada no aeroporto internacional de 
Nelson Mandela na Cidade da Praia, ou no aeroporto internacional Amílcar Cabral na ilha do Sal. O passaporte deve estar válido por 
pelo menos seis meses após a data da viagem. Os vistos podem ser solicitados com antecedência, e podem ser submetidos pela 
Internet, fax ou correio e estão disponíveis no site da Embaixada de Cabo Verde. Cidadãos da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP), cidadãos com passaporte de serviço e respetiva ordem de serviço ou passaportes diplomáticos estão isentos de 
visto de entrada.

2. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE PRAIA E A ILHA DE SANTIAGO 
Santiago é a maior ilha do arquipélago de Cabo Verde, o mais importante centro agrícola e 
cidade de metade da população do país. Santiago está localizado entre as ilhas de Maio (40 km 
a oeste) e Fogo (50 km a leste) pertencente ao grupo do Sotavento. Foi a primeira das ilhas a ser 
fundada, sendo que Cidade Velha foi fundada como Ribeira Grande em 1462. 
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A ilha foi descoberta por António da Noli por volta de 1460, o qual construiu uma guarnição na Cidade Velha, cidade que que era 
então conhecida como Ribeira Grande. A escravidão transcontinental fez de Cidade Velha a segunda cidade mais rica do reino 
Português. Posteriormente, Portugal começou a enfrentar a concorrência dos ingleses, holandeses, franceses e espanhóis que 
assumiram progressivamente o comércio de escravos. Em 1712, a capital foi transferida da Cidade Velha, para o planalto Praia.

As principais indústrias são: agricultura, turismo, pesca e outros, e a fabricação. 

Os principais produtos agrícolas são: milho, cana-de- açúcar, banana, café e mangas.

Praia está localizada na costa sudeste, é a maior cidade da ilha, e também a maior cidade do país. O centro da cidade é conhecido 
como Platô, devido à sua localização em um pequeno planalto.

A economia da Praia depende acima de tudo do setor de serviços, bem como de algumas indústrias 
Outras cidades da ilha incluem Cidade Velha, a 15 km oeste de Praia, a primeira capital de Cabo Verde; Assomada, a 60 km norte de 
Praia e Tarrafal, na parte norte da ilha, a 75 km da capital.

3. CLIMA E VESTUÁRIO
Praia possui um clima desértico suave com uma curta estação de chuvas e uma anunciada e prolongada estação seca. Com a 
excepção dos meses de Agosto, Setembro e Outubro, as precipitações são raras. Apesar do fato da cidade ter um clima árido, Praia 
raramente �ca muito quente ou muito frio, devido à sua localização perto do oceano na Ilha de Santiago. As temperaturas são quentes 
e constante, a temperatura média alta é 27 ° C (81 ° F) e a temperatura média baixa é 23 ° C (73 °F).

4. MOEDA E CÂMBIO

O escudo Cabo-verdiano (CVE) é a moeda da República de Cabo Verde. Desde a substituição do escudo Português pelo euro, o 
escudo cabo-verdiano foi indexado ao euro à taxa de 1 euro = 110,265 escudos. O câmbio da maioria das moedas estrangeiras é 
facilmente realizado em aeroportos, bancos, hotéis ou cambistas. Veri�que no seu banco para saber mais sobre as taxas de câmbio.

5. BANCO, TRAVEL CHEQUE E CARTÕES DE CRÉDITO

Cabo Verde Time, ou CVT, é o fuso horário utilizado pela ilha nação atlântica de Cabo Verde. A zona é uma hora atrás UTC (UTC - 1).

6. FUSO HORÁRIO

Cheques de viagem são aceites nos principais bancos e hotéis da cidade. Cartões Visa e Master são amplamente aceitos em hotéis, 
lojas, restaurantes e bares.

O horário de funcionamento dos bancos é de 08.00 horas às 15.00 horas de segunda a sexta-feira. Caixas eletrônicos estão disponíveis 
em vários lugares na cidade.

Lista de Bancos
Banco Comercial do Atlântico
Banco Cabo-Verdiano de Negócios
Caixa Económica de Cabo Verde
Banco Interatlântico
Ecobank
Banco Africano de Investimentos
Banco Espirito Santo

7. TELECOMUNICAÇÃO

Código do país Cabo Verde para ligações é (238 ) e o código do telefone de Praia é (26) .
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8. TELEFONES PARA EMERGÊNCIAS
• Polícia                         : 00238. 262. 1332
• Polícia Emergências : 132

9. ELETRICIDADE
A maioria dos hotéis usam 220 volts, 50 hertz. As tomadas da casa do banho para barbeador com duas plugues �nas, geralmente tem 
transformadores. Aconselhamos trazer um adaptador para seus aparelhos.

10. CORREIO, FAX E INTERNET    

Postal e fax estão disponíveis nos correios da cidade. Serviços de internet também estão disponíveis na maioria dos grandes hotéis. 
Cartões de telefone celular pré-pagos estão disponíveis em hotéis e lojas locais.

11. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Os escritórios do Governo estão geralmente abertos das 08h00 às 16:00h de segunda a sexta-feira. Escritórios comerciais estão abertos 
ou 08h00 às 18:00h.

12. LINGUAGEM
A língua o�cial é o português, utilizado nas escolas, na administração pública, na imprensa e nas publicações. A língua nacional de 
Cabo Verde, a língua do povo, é o crioulo cabo-verdiano (o criol ou kriolu).

13. SAÚDE
Nenhuma imunização é obrigatória para viajar para Cabo Verde, a menos que esteja chegando de uma área onde a febre-amarela é 
prevalente (região endêmica de febre-amarela).

Hospital de Emergência 
Hospital Agostinho Neto
Banco de Urgência  
Plateau
Tel. (238) 260 21 40

Clinica Medici
Largo de Europa
 ASA-Praia, Cp 100-A
 Tel. (238) 262 10 20 

Clinica Cardiomed
Largo de Europa
Asa - Praia
Tel. (238) 262 40 50 

Farmácia Moderna
Av. Amílcar Cabral
Plateau  - Praia
 Tel. (238) 261 27 19

Farmácia Santa Isabel
Endereço: Largo de Europa
ASA - Praia
Tel. (238) 262 37 57

Farmácia Universal
Av. Santiago, Palmarejo
Praia
Tel. (238) 262 93 37

FARMÁCIAS


	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	19
	20
	21
	22



