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NOTA DE IMPRENSA 

Ciclo de Webinares junta os Tribunais de Contas dos PALOP 
e Timor Leste à volta da questão: controlar as Finanças 
Públicas no contexto COVID-19

Como fazer o “Controlo Externo das Finanças Públicas - Que Futuro para o Mundo Pós COVID-19?” é o 
tema central do ciclo de webinares desenvolvido pelo Pro PALOP TL ISC em parceria Tribunal de Contas 
de Portugal, através do Centro de Formação da OISC |CPLP.  

Fiscalizar as contas públicas assume ainda maior importância no momento de menores recursos e do 
contexto difícil e atípico provocado pela pandemia COVID19. 

Os quadros superiores e dirigentes dos Tribunais de Contas dos 6 países irão, em conjunto, no espaço 
deste ciclo de webinares, problematizar e analisar as especificidades do contexto e discutir respostas 
e soluções para os prementes desafios. As sessões são facilitadas por juízes conselheiros e quadros do 
Tribunal de Contas português, através do Centro de Formação da OISC |CPLP.  

O primeiro módulo tem como orador, o próprio Presidente do Tribunal de Contas de Portugal, o Juiz 
Conselheiro Presidente do TCP, Dr. Vítor Manuel da Silva Caldeira, que abordará a necessidade de 
lideranças inovadoras para fazer face às incertezas do mundo pós COVID-19.  

Em virtude do PRO PALOP TL ser cofinanciado pela União Europeia e implementado pelo Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o primeiro módulo iniciará  com as palavras de 
boas vindas do Chefe do Escritório Conjunto a.i. PNUD, UNICEF e UNFPA em Cabo Verde, Senhor Opia 
Kumah, da Chefe de Secção de Governação na Delegação da UE em Moçambique, Senhora Alicia Martin 
Diaz, e o representante dos Serviços do Ordenador Nacional do Fundo Europeu para o Desenvolvimento 
(SONFED) em Moçambique.

Sobre Pro PALOP-TL ISC Fase II

Pro PALOP-TL ISC (FASE II) - Programa para a Consolidação da Governação Económica e Sistemas de 
Gestão das Finanças Públicas nos PALOP e Timor Leste tem como objetivo a melhoria da governação 
económica nos PALOP-TL. O Programa resulta da Parceria Estratégica entre a UE|PNUD, e conta com 
o financiamento da União Europeia em 7.7 milhões de Euros, administrados diretamente pelo PNUD.  

“A ação enquadra-se nos esforços #TeamEurope da União Europeia em resposta à COVID-19.”

Para mais informações, contatar:  Ricardo Godinho Gomes, Gestor do Pro PALOP-TL ISC ricardo.g.gomes@
cv.jo.un.org | Ana Cristina Vaz, Oficial de Comunicação e Visibilidade do Pro PALOP-TL ISC: +238 260 9653 / 
+351 927  126 669, ana.vaz@cv.jo.un.org |Maria Jesus Andrade, Conselheira Nacional Sénior em Controlo 
Externo do Sistema de Gestão das Finanças Públicas e Transparência Orçamental do Pro PALOP-TL ISC, 
maria.andrade@cv.jo.un.org | Unidade gestão do Programa - UGP Propaloptl - ugppropaloptl@undp.
onmicrosoft.com
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