
R.1.1.: T écnicos do TCCV s ão capacitados para 

auditar o sector empresarial do Estado, em linha 

com a reforma legal e aumento da abrang ência 

do âmbito de jurdisc ção actual do TCCV, num 

quadro participativo que beneficia o Ministério 

das Finanças (IGF e unidades relevantes) e outros 

actores relevantes para o controlo externo das 

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

IntlCnslt  €              8,500.00 

Travel  €              1,500.00 

A.1.1.2.: Elaboração participada da estratégia do 

TCCV para auditar o sector empresarial do 

Estado, em linha com a reforma legal e aumento 

da abrangência do âmbito de jurdiscção actual.

X Audio&print  €                 500.00 

A.1.1.3.: Auditoria piloto no quadro da finalização 

da estratégia do TCCV para auditar o sector 

empresarial do Estado, em linha com a reforma 

legal e aumento da abrangência do âmbito de 

jurdiscção actual.

X Travel  €              5,000.00 

15,500.00€            

1,085.00€              

R.2.1.: Capacidades do TCCV s ão reforçadas em 

mat éria de controlo de qualidade de relat órios 

de auditoria externa, permitindo aproxim á-los , 

em particular o Parecer sobre a CGE/Plano e 

Relat ório de Actividades, com os standards 

internacionais e as normas ISSAI da INTOSAI.

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

IntlCnslt  €              6,500.00 

As capacidades de 

controlo e auditoria das 

ISC sobre as finanças 

públicas nos PALOP e em 

TL são reforçadas num 

contexto de 

aprendizagem conjunta              

(Indicadores: Nº de 

desvios relatados ou 

auditorias realizadas 

anualmente pelo Tribunal 

de Contas nos PALOP e em 

Timor-Leste/ Nº de 

funcionários das ISC dos 

PALOP e TL treinados em 

questões relevantes de 

supervisão e auditoria de 

finanças públicas / Nº de 

auditores das ISC treinados 

como auditores de 

controlo externo/ Nº de 

funcionários das ISC dos 

PALOP e TL que participam 

em atividades de avaliação 

por pares/ % de utilização 

de sistemas de informação 

de GFP nas ISC aumentou 

e melhorou/ Nº de 

relatórios objetivos 

acessíveis em tempo útil 

elaborados pelo Tribunal 

de Contas / 

Disponibilidade, qualidade, 

acesso a informações 

atualizadas 

disponibilizadas pelos 

sítios web das ISC e outros 

mecanismos de 

comunicação social/ 1 

acordo de cooperação com 

a Organização das ISC da 

CPLP (O-ISC CPLP) firmado 

e disponível/ 1 acordo de 

cooperação com o IGEF 

firmado e disponível/ 1 

manual elaborado sobre 

os procedimentos das ISC 

dos PALOP e TL/ 1 

plataforma criada para 

intercâmbio de boas 

práticas entre as ISC dos 

PALOP e TL/ Abrangência 

dos relatórios de auditoria 

das ISC/ Nº de ISC com 

planos de trabalho 

estratégicos e 

operacionais/ hardware e 

software adquirido, 

disponível e instalado nas 

ISC e instituições 

relevantes dos países 

beneficiários)

PRODUTOS ESPERADOS: 

A.2.1.1.: Capacitação e formação on-the-job  para 

a implementação do sistema de controlo de 

qualidade do Parerecer sobre a CGE e do Plano e 

Relatório de Actividades do TCCV.

X X

PNUD / 

TCCV
UE

PRODUTOS ESPERADOS: 

A.1.1.1.: Formação no domínio da auditoria ao 

sector empresarial do Estado de acordo com a 

nova legislação.

CABO VERDE

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

ACTIVIDADE GERAL 2: Assistência Técnica para a Conceção, programação e planeamento de orçamentos

PRO PALOP-TL SAI-ISC 2015

PAÍS 

BENEFICIÁRIO

RESULTADOS DO 

PROJECTO
 RESULTADOS DE ACTIVIDADES & ACÇÕES

CRONOGRAMA
RESPONS FUNDO

LINHA 

ORCAMENTAL
TOTAL %

T1 T2 T3 T4

COMPONENTE 1: Capacidades de controlo e auditoria das ISC sobre as finanças públicas nos PALOP e em TL 

ACTIVIDADE GERAL 1: Formação sobre gestão e sobre auditoria das finanças públicas

PNUD / 

TCCV
UE

X



Travel  €              2,500.00 

Workshops  €              2,500.00 

Audio&print  €                 500.00 

12,000.00€            

840.00€                  

R.2.2.: Desenvolvimento de capacidades dos 

técnicos da Direcção Nacional do Orçamento, 

Direcção Nacional do Planeamento e da IGF no 

dom ínio da formulação, planificação, 

implementação, seguimento e avaliação de 

orcamentos-programas permite melhorar a 

transparência orçamental (Publicidade, 

regularidade e abrangência da informação 

orçamental).

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

A.2.2.1.: Formação no domínio da formulação, 

planificação, implementação, seguimento e 

avaliação de orçamentos-programas.

Travel  €              3,750.00 

Workshops  €              5,416.67 

Audio&print  €                 500.00 

9,666.67€              

676.67€                  

R.3.1.: O Sistema de gestão e a base de dados 

para a auditoria externa das contas p úblicas e 

comunicação interna por parte do TCCV é 

implementado.

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

IntlCnslt  €            16,000.00 

As capacidades de 

controlo e auditoria das 

ISC sobre as finanças 

públicas nos PALOP e em 

TL são reforçadas num 

contexto de 

aprendizagem conjunta              

(Indicadores: Nº de 

desvios relatados ou 

auditorias realizadas 

anualmente pelo Tribunal 

de Contas nos PALOP e em 

Timor-Leste/ Nº de 

funcionários das ISC dos 

PALOP e TL treinados em 

questões relevantes de 

supervisão e auditoria de 

finanças públicas / Nº de 

auditores das ISC treinados 

como auditores de 

controlo externo/ Nº de 

funcionários das ISC dos 

PALOP e TL que participam 

em atividades de avaliação 

por pares/ % de utilização 

de sistemas de informação 

de GFP nas ISC aumentou 

e melhorou/ Nº de 

relatórios objetivos 

acessíveis em tempo útil 

elaborados pelo Tribunal 

de Contas / 

Disponibilidade, qualidade, 

acesso a informações 

atualizadas 

disponibilizadas pelos 

sítios web das ISC e outros 

mecanismos de 

comunicação social/ 1 

acordo de cooperação com 

a Organização das ISC da 

CPLP (O-ISC CPLP) firmado 

e disponível/ 1 acordo de 

cooperação com o IGEF 

firmado e disponível/ 1 

manual elaborado sobre 

os procedimentos das ISC 

dos PALOP e TL/ 1 

plataforma criada para 

intercâmbio de boas 

práticas entre as ISC dos 

PALOP e TL/ Abrangência 

dos relatórios de auditoria 

das ISC/ Nº de ISC com 

planos de trabalho 

estratégicos e 

operacionais/ hardware e 

software adquirido, 

disponível e instalado nas 

ISC e instituições 

relevantes dos países 

beneficiários)

PNUD / 

TCCV
UE

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

ACTIVIDADE GERAL 3: Aquisição de equipamentos e assistência técnica para a integração de sistemas de contabilidade e de informação na gestão das finanças públicas e 

auditoria

PRODUTOS ESPERADOS: 

A.3.1.1.: Formação para a gestão do sistema 

informatizado de gestão e a base de dados para a 

auditoria externa das contas públicas e 

comunicação interna do TCCV.

PNUD / MF-

IGF / MF-

DGO

UEA.2.2.2.: Restituição dos resultados das 

formações a nível das unidades desconcentradas 

e a nível local, em consequência da 

implementação do quadro legal para a o 

Orçamento do Estado (OE) e orçamentos-

programas.

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

PRODUTOS ESPERADOS:

A.2.1.1.: Capacitação e formação on-the-job  para 

a implementação do sistema de controlo de 

qualidade do Parerecer sobre a CGE e do Plano e 

Relatório de Actividades do TCCV.

X X

PNUD / 

TCCV
UE

A.2.1.2.: Restituicao e socializacao sobre a 

aplicacao dos novos manuais de procedimentos e 

das instrucoes do TCCV e definicao dos 

ajustamentos.

CABO VERDE



Travel  €              1,200.00 

A.3.2.2.: Gestão do sistema. Workshops  €            26,000.00 

A.3.1.3.: Aquisição de equipamento e software. ICT equip  €            20,204.10 

63,404.10€            

4,438.29€              

R.4.1.: Os quadros do TCCV e outros actores 

relevantes passam a compreender melhor a 

fiscalidade e os respectivos tratamentos 

contabil ísticos e administrativos

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

A.4.1.1.: Formação no domínio da fiscalidade e os 

respectivos tratamentos contabilisticos e 

administrativos, com enfoque na interligação 

entre o processo contabilístico e as incidências 

fiscais para uma fiscalização adequada.

PNUD / 

TCCV
UE Workshops  €              2,500.00 

2,500.00€              

175.00€                  

R.4.2.: T écnicos & Ju ízes do TCCV, bem como o 

p úblico em geral, aprofundam conecimento e 

domínio dos princ ípios éticos e de deontologia 

profissional aplic áveis à auditoria p ública em 

linha com as normas da INTOSAI.

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

IntlCnslt  €              4,850.00 

Travel  €              1,200.00 

Workshops  €              4,500.00 

Audio&print  €                 500.00 

11,050.00€            

773.50€                  

As capacidades de 

controlo e auditoria das 

ISC sobre as finanças 

públicas nos PALOP e em 

TL são reforçadas num 

contexto de 

aprendizagem conjunta              

(Indicadores: Nº de 

desvios relatados ou 

auditorias realizadas 

anualmente pelo Tribunal 

de Contas nos PALOP e em 

Timor-Leste/ Nº de 

funcionários das ISC dos 

PALOP e TL treinados em 

questões relevantes de 

supervisão e auditoria de 

finanças públicas / Nº de 

auditores das ISC treinados 

como auditores de 

controlo externo/ Nº de 

funcionários das ISC dos 

PALOP e TL que participam 

em atividades de avaliação 

por pares/ % de utilização 

de sistemas de informação 

de GFP nas ISC aumentou 

e melhorou/ Nº de 

relatórios objetivos 

acessíveis em tempo útil 

elaborados pelo Tribunal 

de Contas / 

Disponibilidade, qualidade, 

acesso a informações 

atualizadas 

disponibilizadas pelos 

sítios web das ISC e outros 

mecanismos de 

comunicação social/ 1 

acordo de cooperação com 

a Organização das ISC da 

CPLP (O-ISC CPLP) firmado 

e disponível/ 1 acordo de 

cooperação com o IGEF 

firmado e disponível/ 1 

manual elaborado sobre 

os procedimentos das ISC 

dos PALOP e TL/ 1 

plataforma criada para 

intercâmbio de boas 

práticas entre as ISC dos 

PALOP e TL/ Abrangência 

dos relatórios de auditoria 

das ISC/ Nº de ISC com 

planos de trabalho 

estratégicos e 

operacionais/ hardware e 

software adquirido, 

disponível e instalado nas 

ISC e instituições 

relevantes dos países 

beneficiários)

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

PRODUTOS ESPERADOS: 

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

ACTIVIDADE GERAL 4: Assistência técnica para fortalecer a prestação de contas — padronização das normas de relatório financeiro

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

PNUD / 

TCCV
UE

PNUD / 

TCCV 
UE

A.4.2.2.: Processo inclusivo e participativo para 

recolha de subsídios e informação ao público 

sobre os princípios éticos e de deontologia 

profissional no domínio da auditoria pública e do 

controlo externo.

A.3.1.1.: Formação para a gestão do sistema 

informatizado de gestão e a base de dados para a 

auditoria externa das contas públicas e 

comunicação interna do TCCV.

CABO VERDE

PRODUTOS ESPERADOS: 

A.4.2.1.: Formação dos técnicos e Juízes do TCCV 

no domínio da Etica e Deontologia Profissional na 

Auditoria Pública.



R.4.3.: A capacidade e qualidade de 

implementação, bem como os resultados 

conseguidos com a utilização dos manuais de 

procedimentos de auditoria por parte do TCCV é 

avaliada e as recomenda ções são socializadas 

internamente.

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

IntlCnslt  €            15,000.00 

Travel  €              1,500.00 

Workshops  €              9,500.00 

Audio&print  €                 500.00 

26,500.00€            

1,855.00€              

R.5.1.: O P úblico em geral, a legislatura e o 

executivo são familiarizados com as boas 

pr áticas e normas internacionais de organização 

e funcionamento dos tribunais de contas, bem 

como dos standards internacionais para o 

controlo externo da despesa e contas p úblicas.

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

IntlCnslt  €              3,500.00 

Travel  €              1,200.00 

Audio&print  €                 300.00 

5,000.00€              

350.00€                  

R.5.2.: O Publico em geral, nomeadamente as 

OSC e os Parlamentares, passam a conhecer 

melhor a natureza do trabalho e o papel do TCCV, 

e sao sensibilizados para uma cultura de 

prestacao de contas.

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

As capacidades de 

controlo e auditoria das 

ISC sobre as finanças 

públicas nos PALOP e em 

TL são reforçadas num 

contexto de 

aprendizagem conjunta              

(Indicadores: Nº de 

desvios relatados ou 

auditorias realizadas 

anualmente pelo Tribunal 

de Contas nos PALOP e em 

Timor-Leste/ Nº de 

funcionários das ISC dos 

PALOP e TL treinados em 

questões relevantes de 

supervisão e auditoria de 

finanças públicas / Nº de 

auditores das ISC treinados 

como auditores de 

controlo externo/ Nº de 

funcionários das ISC dos 

PALOP e TL que participam 

em atividades de avaliação 

por pares/ % de utilização 

de sistemas de informação 

de GFP nas ISC aumentou 

e melhorou/ Nº de 

relatórios objetivos 

acessíveis em tempo útil 

elaborados pelo Tribunal 

de Contas / 

Disponibilidade, qualidade, 

acesso a informações 

atualizadas 

disponibilizadas pelos 

sítios web das ISC e outros 

mecanismos de 

comunicação social/ 1 

acordo de cooperação com 

a Organização das ISC da 

CPLP (O-ISC CPLP) firmado 

e disponível/ 1 acordo de 

cooperação com o IGEF 

firmado e disponível/ 1 

manual elaborado sobre 

os procedimentos das ISC 

dos PALOP e TL/ 1 

plataforma criada para 

intercâmbio de boas 

práticas entre as ISC dos 

PALOP e TL/ Abrangência 

dos relatórios de auditoria 

das ISC/ Nº de ISC com 

planos de trabalho 

estratégicos e 

operacionais/ hardware e 

software adquirido, 

disponível e instalado nas 

ISC e instituições 

relevantes dos países 

beneficiários)

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

A.4.3.1.: Avaliação independente

PNUD / 

TCCV

Linha de Base: 

UE
A.4.3.2.: Workshop de socialização das 

recomendações e reprodução/edição das 

recomendações.

PRODUTOS ESPERADOS: 

ACTIVIDADE GERAL 5: Formação, ateliês e viagens de estudo para troca de experiências e boas práticas sobre o controlo das finanças públicas nos PALOP e TL, entre ISC 

Parlamento e a sociedade civil 

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

CABO VERDE

PNUD / 

TCCV
UE

PRODUTOS ESPERADOS: (1) Programa audiovisual para 

divulgacao do trabalho do TCCV e da promocao da cultura da 

prestacao de contas; (2)  1 encontro em Sao Vicente com 

actores nacionais; (3) 1 encontro na Praia com actorers 

nacionais. 

PRODUTOS ESPERADOS: 

A.5.1.1.: AT para elaboração do programa de 

sensibilização e divulgação das boas práticas e 

normas internacionais do funcionamento das ISC 

e do controlo externo da despesa pública, bem 

como da participação pública e relação do TC 

com o público.

X X



Workshops  €              6,000.00 

Audio&print  €              1,500.00 

Travel  €              1,872.17 

9,372.17€              

656.05€                  

 €         154,992.94 

 €            10,849.51 

 €         165,842.44 

R.7.1.: O plano estrat égico integrado da AN para 

a reforma do parlamento é implementado, com 

enfoque na sua componente de promo ção da 

fiscalização parlamentar e seguimento do 

orçamento do executivo e da despesa p ública.

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Workshops  €              5,000.00 

Travel  €                 500.00 

5,500.00€              

385.00€                  

R.7.2.: Reforma institucional da AN introduz as 

TIC no processo de fiscalização orçamental e da 

acção do executivo e permite melhorar a 

capacidade da administração parlamentar e das 

comissões especializadas de seguir o processo 

orçamental através da implementação do 

sistema de informação legislativa e parlamentar.

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

A.7.2.1.: Implementação do sistema de 

informação legislativa e parlamentar e 

capacitação/formação dos técnicos 

parlamentares para o seguimento e o quality 

x x x x x x x x x x x x Servco cmpy  €              2,500.00 

As capacidades de 

supervisão dos 

Parlamentos e da 

Sociedade Civil sobre as 

finanças públicas são 

desenvolvidas para uma 

análise informada nos 

PALOP e em TL num 

contexto de 

aprendizagem conjunta     

(Indicadores:

Número de audições 

pedidas pelos Parlamentos 

nos PALOP e em Timor-

Leste/ Nº de sessões de 

audições dos Parlamentos 

onde esteve presente o 

Tribunal de Contas nos 

PALOP-TL/ Nº de relatórios 

pedidos pelo Parlamento 

em relação à execução do 

orçamento/ Nº de 

funcionários dos 

Parlamentos e de 

Deputados nos PALOP-TL 

treinados na questão da 

supervisão das finanças 

públicas/ Nº de 

funcionários 

Parlamentares e 

Deputados nos PALOP e 

em TL que participam em 

atividades de avaliação por 

pares/ Nº de membros de 

OSC que participam em 

campanhas de defesa e 

informação sobre 

transparência orçamental/ 

Nº e qualidade de 

reformas legais levadas a 

cabo para aumentar as 

capacidades de auditora 

da ISC e o controlo civil da 

GFP/ 1 publicação 

efetuada sobre 

mecanismos de 

responsabilização pública 

nos PALOP e em TL/ 

Criação de um fórum para 

o intercâmbio das boas 

práticas das OSC sobre 

acompanhamento da 

despesa pública e 

comunicação de 

resultados nos PALOP e 

em TL/ 7 acordos de bolsas 

assinados com ONG (1 

internacional e 6 com os 

PALOP e TL)/ Existência, 

oportunidade e qualidade 

dos debates 

parlamentares sobre a 

aprovação e execução do 

orçamento/ Nº de 

reuniões, sessões de 

audições públicas e 

relatórios disponíveis das 

comissões parlamentares 

sobre finanças públicas, 

contas e despesa nos 

países participantes/ O 

aumento da cobertura dos 

meios de comunicação 

sobre questões 

orçamentais nos países 

participantes, incluindo 

artigos sobre 

responsabilidade 

orçamental e relatórios e 

recomendações do 

Tribunal de Contas/ Nº de 

relatórios e análise de OSC 

sobre Orçamentos de 

Estudo, contas públicas e 

relatórios de despesa/ Nº, 

frequência, disponibilidade 

e regularidade dos 

instrumentos de 

monitorização das OSC 

sobre os níveis de 

implementação das 

recomendações das ISC 

(relatórios e documentos 

de análise)/ Nº de 

recomendações dos 

relatórios de OSC sobre 

documentos orçamentais 

tidos em conta pelas 

audições e relatórios das 

comissões parlamentares 

e pelos 

relatórios/recomendações 

das ISC/ Existência e 

eficácia dos instrumentos 

que permitem a 

participação da sociedade 

civil na 

formulação/aprovação do 

orçamento de (existência 

de iniciativas orçamentais 

dos cidadãos e 

mecanismos de consulta 

baseados no 

público/comunidade/frequ

ência e regularidade 

destes 

instrumentos/número de 

medidas corrigidas ou 

introduzidas como 

resultado destas 

iniciativas)/ Existência e 

eficácia de instrumentos 

que permitem a 

participação da sociedade 

civil na supervisão 

parlamentar das finanças, 

contas e despesas públicas 

(papel atribuído às OSC e 

OBC nestas sessões de 

audições/regularidade e 

frequência destas audições 

públicas/número de 

medidas introduzidas 

como resultado dos 

contributos da sociedade 

civil em sessões de 

audições públicas)

UE

PNUD / AN UE

X X X
PNUD / 

TCCV
UE

SUBTOTAL Actividade 

Linha de Base: 

A.5.2.1.: Programas audiovisuais de sensibilizacao 

do publico em geral para uma cultura de 

prestacao de contas e controlo externo da 

despesa publica e divulgacao do trabalho do 

TCCV.

X X X

wsq

A.7.1.1.: Seguimento e avaliação de meio 

percurso do plano estratégico.

TOTAL ACTIVIDADES COMPONENTE 1

TOTAL GMS COMPONENTE 1

TOTAL ORÇAMENTO COMPONENTE 1

As capacidades de 

controlo e auditoria das 

ISC sobre as finanças 

públicas nos PALOP e em 

TL são reforçadas num 

contexto de 

aprendizagem conjunta              

(Indicadores: Nº de 

desvios relatados ou 

auditorias realizadas 

anualmente pelo Tribunal 

de Contas nos PALOP e em 

Timor-Leste/ Nº de 

funcionários das ISC dos 

PALOP e TL treinados em 

questões relevantes de 

supervisão e auditoria de 

finanças públicas / Nº de 

auditores das ISC treinados 

como auditores de 

controlo externo/ Nº de 

funcionários das ISC dos 

PALOP e TL que participam 

em atividades de avaliação 

por pares/ % de utilização 

de sistemas de informação 

de GFP nas ISC aumentou 

e melhorou/ Nº de 

relatórios objetivos 

acessíveis em tempo útil 

elaborados pelo Tribunal 

de Contas / 

Disponibilidade, qualidade, 

acesso a informações 

atualizadas 

disponibilizadas pelos 

sítios web das ISC e outros 

mecanismos de 

comunicação social/ 1 

acordo de cooperação com 

a Organização das ISC da 

CPLP (O-ISC CPLP) firmado 

e disponível/ 1 acordo de 

cooperação com o IGEF 

firmado e disponível/ 1 

manual elaborado sobre 

os procedimentos das ISC 

dos PALOP e TL/ 1 

plataforma criada para 

intercâmbio de boas 

práticas entre as ISC dos 

PALOP e TL/ Abrangência 

dos relatórios de auditoria 

das ISC/ Nº de ISC com 

planos de trabalho 

estratégicos e 

operacionais/ hardware e 

software adquirido, 

disponível e instalado nas 

ISC e instituições 

relevantes dos países 

beneficiários)

X X

CABO VERDE

ACTIVIDADE GERAL 7: Desenvolvimento de capacidades e assistência em metodologia para apoiar as reformas dos quadros legais e institucionais, com particular enfoque na 

revisão de leis sobre o Orçamento Geral do Estado e TC 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

COMPONENTE 2: Capacidades de fiscalização, controlo e análise informada dos Parlamentos e da Sociedade Civil sobre as finanças públicas 

PNUD / AN

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

PRODUTOS ESPERADOS:



A.7.2.2.: Aquisição de software e equipamentos 

para a implementação do programa de 

informação legislativa e parlamentar.

x x x Equip&Software  €            19,978.07 

22,478.07€            

1,573.46€              

R.8.1.: As capacidades da comiss ão de assuntos 

jur ídicos, Direitos Humanos e Comunica ção 

Social (Comissão 1), outras comiss ões relevantes 

e t écnicos parlamentares são reforçadas e 

permitem assegurar de forma eficaz o 

seguimento da reforma legal do sector da justiça, 

em particular no que diz respeito ao seguimento 

do processo orçamental (formulação, 

implementação e auditoria).

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

A.8.1.1.: Acompanhamento e avaliação da 

execução dos orçamentos alocados às comarcas.
x x x Travel  €              1,200.00 

Workshops  €              5,500.00 

Audio&print  €                 350.00 

Workshops  €              4,500.00 

Audio&print  €                 350.00 

11,900.00€            

833.00€                  

R.8.2.: Estat ísticas e dados desagregados no 

dom ínio da despesa, em particular no que diz 

respeito aos marcadores de g énero na despesa 

p ública, est ão dispon íveis, s ão divulgados 

amplamente e utilizados para a planificação 

futura.

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

IntlCnslt  €            10,500.00 

A.8.1.2.: Audição pública aos conselhos 

superiores de magistratura judicial, do ministério 

público e do governo (ministério da justiça) no 

domínio do controlo externo da despesa pública.

x

As capacidades de 

supervisão dos 

Parlamentos e da 

Sociedade Civil sobre as 

finanças públicas são 

desenvolvidas para uma 

análise informada nos 

PALOP e em TL num 

contexto de 

aprendizagem conjunta     

(Indicadores:

Número de audições 

pedidas pelos Parlamentos 

nos PALOP e em Timor-

Leste/ Nº de sessões de 

audições dos Parlamentos 

onde esteve presente o 

Tribunal de Contas nos 

PALOP-TL/ Nº de relatórios 

pedidos pelo Parlamento 

em relação à execução do 

orçamento/ Nº de 

funcionários dos 

Parlamentos e de 

Deputados nos PALOP-TL 

treinados na questão da 

supervisão das finanças 

públicas/ Nº de 

funcionários 

Parlamentares e 

Deputados nos PALOP e 

em TL que participam em 

atividades de avaliação por 

pares/ Nº de membros de 

OSC que participam em 

campanhas de defesa e 

informação sobre 

transparência orçamental/ 

Nº e qualidade de 

reformas legais levadas a 

cabo para aumentar as 

capacidades de auditora 

da ISC e o controlo civil da 

GFP/ 1 publicação 

efetuada sobre 

mecanismos de 

responsabilização pública 

nos PALOP e em TL/ 

Criação de um fórum para 

o intercâmbio das boas 

práticas das OSC sobre 

acompanhamento da 

despesa pública e 

comunicação de 

resultados nos PALOP e 

em TL/ 7 acordos de bolsas 

assinados com ONG (1 

internacional e 6 com os 

PALOP e TL)/ Existência, 

oportunidade e qualidade 

dos debates 

parlamentares sobre a 

aprovação e execução do 

orçamento/ Nº de 

reuniões, sessões de 

audições públicas e 

relatórios disponíveis das 

comissões parlamentares 

sobre finanças públicas, 

contas e despesa nos 

países participantes/ O 

aumento da cobertura dos 

meios de comunicação 

sobre questões 

orçamentais nos países 

participantes, incluindo 

artigos sobre 

responsabilidade 

orçamental e relatórios e 

recomendações do 

Tribunal de Contas/ Nº de 

relatórios e análise de OSC 

sobre Orçamentos de 

Estudo, contas públicas e 

relatórios de despesa/ Nº, 

frequência, disponibilidade 

e regularidade dos 

instrumentos de 

monitorização das OSC 

sobre os níveis de 

implementação das 

recomendações das ISC 

(relatórios e documentos 

de análise)/ Nº de 

recomendações dos 

relatórios de OSC sobre 

documentos orçamentais 

tidos em conta pelas 

audições e relatórios das 

comissões parlamentares 

e pelos 

relatórios/recomendações 

das ISC/ Existência e 

eficácia dos instrumentos 

que permitem a 

participação da sociedade 

civil na 

formulação/aprovação do 

orçamento de (existência 

de iniciativas orçamentais 

dos cidadãos e 

mecanismos de consulta 

baseados no 

público/comunidade/frequ

ência e regularidade 

destes 

instrumentos/número de 

medidas corrigidas ou 

introduzidas como 

resultado destas 

iniciativas)/ Existência e 

eficácia de instrumentos 

que permitem a 

participação da sociedade 

civil na supervisão 

parlamentar das finanças, 

contas e despesas públicas 

(papel atribuído às OSC e 

OBC nestas sessões de 

audições/regularidade e 

frequência destas audições 

públicas/número de 

medidas introduzidas 

como resultado dos 

contributos da sociedade 

civil em sessões de 

audições públicas)

x x

PNUD / AN-

CE3 / RMP-

CV

UE

A.8.2.1.: AT para análise estatística e 

desagregação de dados com base no género.

x

PNUD / AN-

CE1

x

PNUD / AN UE

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

ACTIVIDADE GERAL 8: Campanhas de sensibilização e de informação sobre os sistemas de gestão das finanças públicas e sobre as reformas legais, incluindo a promoção da 

transparência orçamental — informação fiscal e orçamental disponível para o público

PRODUTOS ESPERADOS:

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

PRODUTOS ESPERADOS:

UE

A.8.1.3.: Seminário de capacitação no domínio da 

fiscalização parlamentar e do envolvimento 

público no seguimento de orçamentos e despesas 

públicas.

CABO VERDE



Travel  €              1,200.00 

Workshops  €              4,410.81 

Audio&print  €                 350.00 

16,460.81€            

1,152.26€              

R.9.1: A AN aumenta a sua capacidade de 

audição do executivo e do controlo externo das 

despesas e contas p úblicas, em particular no 

dom ínio processo orçamental, a n ível central e 

local.

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

A.9.1.1.:  AT para preparação das comissões 

especializadas e gabinetes técnicos da AN para 

realizar sessões de audição do executivo com 

incidência sobre o processo orçamental a nivel 

central e local.

x x x x x x x x x x x x Travel  €              2,500.00 

Workshops  €              4,500.00 

Audio&print  €                 350.00 

7,350.00€              

514.50€                  

R.9.2.: Campanhas de sensibilização e 

informação permitem fazer o seguimento e 

monitorização do impacto das despesas p úblicas 

no dom ínio dos OMD, com particular enfoque 

nos grupos mais desfavorecidos, em particular 

nas mulheres e nos jovens.

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Workshops  €              3,500.00 

Travel  €              1,500.00 

5,000.00€              

350.00€                  

As capacidades de 

supervisão dos 

Parlamentos e da 

Sociedade Civil sobre as 

finanças públicas são 

desenvolvidas para uma 

análise informada nos 

PALOP e em TL num 

contexto de 

aprendizagem conjunta     

(Indicadores:

Número de audições 

pedidas pelos Parlamentos 

nos PALOP e em Timor-

Leste/ Nº de sessões de 

audições dos Parlamentos 

onde esteve presente o 

Tribunal de Contas nos 

PALOP-TL/ Nº de relatórios 

pedidos pelo Parlamento 

em relação à execução do 

orçamento/ Nº de 

funcionários dos 

Parlamentos e de 

Deputados nos PALOP-TL 

treinados na questão da 

supervisão das finanças 

públicas/ Nº de 

funcionários 

Parlamentares e 

Deputados nos PALOP e 

em TL que participam em 

atividades de avaliação por 

pares/ Nº de membros de 

OSC que participam em 

campanhas de defesa e 

informação sobre 

transparência orçamental/ 

Nº e qualidade de 

reformas legais levadas a 

cabo para aumentar as 

capacidades de auditora 

da ISC e o controlo civil da 

GFP/ 1 publicação 

efetuada sobre 

mecanismos de 

responsabilização pública 

nos PALOP e em TL/ 

Criação de um fórum para 

o intercâmbio das boas 

práticas das OSC sobre 

acompanhamento da 

despesa pública e 

comunicação de 

resultados nos PALOP e 

em TL/ 7 acordos de bolsas 

assinados com ONG (1 

internacional e 6 com os 

PALOP e TL)/ Existência, 

oportunidade e qualidade 

dos debates 

parlamentares sobre a 

aprovação e execução do 

orçamento/ Nº de 

reuniões, sessões de 

audições públicas e 

relatórios disponíveis das 

comissões parlamentares 

sobre finanças públicas, 

contas e despesa nos 

países participantes/ O 

aumento da cobertura dos 

meios de comunicação 

sobre questões 

orçamentais nos países 

participantes, incluindo 

artigos sobre 

responsabilidade 

orçamental e relatórios e 

recomendações do 

Tribunal de Contas/ Nº de 

relatórios e análise de OSC 

sobre Orçamentos de 

Estudo, contas públicas e 

relatórios de despesa/ Nº, 

frequência, disponibilidade 

e regularidade dos 

instrumentos de 

monitorização das OSC 

sobre os níveis de 

implementação das 

recomendações das ISC 

(relatórios e documentos 

de análise)/ Nº de 

recomendações dos 

relatórios de OSC sobre 

documentos orçamentais 

tidos em conta pelas 

audições e relatórios das 

comissões parlamentares 

e pelos 

relatórios/recomendações 

das ISC/ Existência e 

eficácia dos instrumentos 

que permitem a 

participação da sociedade 

civil na 

formulação/aprovação do 

orçamento de (existência 

de iniciativas orçamentais 

dos cidadãos e 

mecanismos de consulta 

baseados no 

público/comunidade/frequ

ência e regularidade 

destes 

instrumentos/número de 

medidas corrigidas ou 

introduzidas como 

resultado destas 

iniciativas)/ Existência e 

eficácia de instrumentos 

que permitem a 

participação da sociedade 

civil na supervisão 

parlamentar das finanças, 

contas e despesas públicas 

(papel atribuído às OSC e 

OBC nestas sessões de 

audições/regularidade e 

frequência destas audições 

públicas/número de 

medidas introduzidas 

como resultado dos 

contributos da sociedade 

civil em sessões de 

audições públicas)

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

PNUD / AN-

CEs-ADM
UE

PRODUTOS ESPERADOS:

A.9.2.1.: Campanhas de sensibilização e 

divulgação para o seguimento da implementação 

dos pacotes legislativos.

x x x PNUD / CE5 UEx x x

x x

PRODUTOS ESPERADOS:

x

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

ACTIVIDADE GERAL 9: Assistência técnica para reforçar os orçamentos e contas, sistemas de auditoria e de monitorização para a análise e avaliação das finanças públicas 

documentos e projetos-lei

A.9.1.2.: Jornadas abertas da AN com audição do 

executivo, do TCCV e de agências públicas sobre o 

processo orçamental a nível central e local, com 

participação do público.

PNUD / AN-

CE3 / RMP-

CV

UEA.8.2.2.: Advocacia e sensibilização para a 

elaboração de orçamentos públicos, tendo em 

conta as questões e estatísticas com basse no 

género.

x x x

A.8.2.1.: AT para análise estatística e 

desagregação de dados com base no género.

CABO VERDE



R.10.2.: Capacidade t écnica e expertise no 

dom ínio da fiscalização parlamentar e 

seguimento do orçamento e despesa p ública é 

constitu ída no seio da AN, permitindo uma acção 

mais informada e eficaz das comiss ões 

especializadas, em particular da Comiss ão do 

Orçamento e Finanças e da Comissão de 

Economia, Ambiente e Ordenamento do 

Territ ório.

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

IntlCnslt  €                           -   

Travel  €              1,200.00 

A.10.2.2.: Trocas de experiências e inciativas de 

aprendizagem entre pares no domínio da 

fiscalização parlamentar e seguimento de 

orçãamentos e despesa pública.

x x x x Workshops  €              6,545.19 

7,745.19€              

542.16€                  

R.11.1.: As capacidades dos parlamentos e 

parlamentares dos PALOP e Timor-Leste são 

reforçadas por via de troca de experiências e 

aprendizagem entre pares, no quadro da CPLP e 

regional.

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

IntlCnslt  €                           -   

Travel  €            10,592.29 

10,592.29€            

741.46€                  

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

As capacidades de 

supervisão dos 

Parlamentos e da 

Sociedade Civil sobre as 

finanças públicas são 

desenvolvidas para uma 

análise informada nos 

PALOP e em TL num 

contexto de 

aprendizagem conjunta     

(Indicadores:

Número de audições 

pedidas pelos Parlamentos 

nos PALOP e em Timor-

Leste/ Nº de sessões de 

audições dos Parlamentos 

onde esteve presente o 

Tribunal de Contas nos 

PALOP-TL/ Nº de relatórios 

pedidos pelo Parlamento 

em relação à execução do 

orçamento/ Nº de 

funcionários dos 

Parlamentos e de 

Deputados nos PALOP-TL 

treinados na questão da 

supervisão das finanças 

públicas/ Nº de 

funcionários 

Parlamentares e 

Deputados nos PALOP e 

em TL que participam em 

atividades de avaliação por 

pares/ Nº de membros de 

OSC que participam em 

campanhas de defesa e 

informação sobre 

transparência orçamental/ 

Nº e qualidade de 

reformas legais levadas a 

cabo para aumentar as 

capacidades de auditora 

da ISC e o controlo civil da 

GFP/ 1 publicação 

efetuada sobre 

mecanismos de 

responsabilização pública 

nos PALOP e em TL/ 

Criação de um fórum para 

o intercâmbio das boas 

práticas das OSC sobre 

acompanhamento da 

despesa pública e 

comunicação de 

resultados nos PALOP e 

em TL/ 7 acordos de bolsas 

assinados com ONG (1 

internacional e 6 com os 

PALOP e TL)/ Existência, 

oportunidade e qualidade 

dos debates 

parlamentares sobre a 

aprovação e execução do 

orçamento/ Nº de 

reuniões, sessões de 

audições públicas e 

relatórios disponíveis das 

comissões parlamentares 

sobre finanças públicas, 

contas e despesa nos 

países participantes/ O 

aumento da cobertura dos 

meios de comunicação 

sobre questões 

orçamentais nos países 

participantes, incluindo 

artigos sobre 

responsabilidade 

orçamental e relatórios e 

recomendações do 

Tribunal de Contas/ Nº de 

relatórios e análise de OSC 

sobre Orçamentos de 

Estudo, contas públicas e 

relatórios de despesa/ Nº, 

frequência, disponibilidade 

e regularidade dos 

instrumentos de 

monitorização das OSC 

sobre os níveis de 

implementação das 

recomendações das ISC 

(relatórios e documentos 

de análise)/ Nº de 

recomendações dos 

relatórios de OSC sobre 

documentos orçamentais 

tidos em conta pelas 

audições e relatórios das 

comissões parlamentares 

e pelos 

relatórios/recomendações 

das ISC/ Existência e 

eficácia dos instrumentos 

que permitem a 

participação da sociedade 

civil na 

formulação/aprovação do 

orçamento de (existência 

de iniciativas orçamentais 

dos cidadãos e 

mecanismos de consulta 

baseados no 

público/comunidade/frequ

ência e regularidade 

destes 

instrumentos/número de 

medidas corrigidas ou 

introduzidas como 

resultado destas 

iniciativas)/ Existência e 

eficácia de instrumentos 

que permitem a 

participação da sociedade 

civil na supervisão 

parlamentar das finanças, 

contas e despesas públicas 

(papel atribuído às OSC e 

OBC nestas sessões de 

audições/regularidade e 

frequência destas audições 

públicas/número de 

medidas introduzidas 

como resultado dos 

contributos da sociedade 

civil em sessões de 

audições públicas)

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

ACTIVIDADE GERAL11: Formação, seminários e viagens de estudo para troca de experiências e boas práticas sobre o controle das finanças públicas entre parlamentos e 

sociedade civil nos PALOP e em Timor-Leste

PNUD UE

PRODUTOS ESPERADOS:

A.11.1.1.: Reforço das capacidades da AN e troca 

de experiências no domínio da fiscalização 

parlamentar e seguimento do processo 

orçãamental (formulação, implementação e 

auditoria do orçamento do executivo) com base 

numa metodologia inclusiva que promove a 

participação da sociedade civil.

Linha de Base: 

ACTIVIDADE GERAL10: Assistência técnica e aconselhamento para os parlamentos nacionais sobre a supervisão da despesa pública

PRODUTOS ESPERADOS:

A.10.2.1.: Formação dos técnicos da 

administração parlamentar e de apoio as 

comissões especializadas no domínio da 

fiscalização parlamentar e seguimento de 

orçamentos e da despesa pública.

x x x x x x

PNUD / AN-

CEs-ADM
UE

x x x x x x

CABO VERDE



R.12.1.: Organizações da sociedade civil nos 

PALOP e em Timor-Leste desenvolvem as suas 

capacidades e levam a cabo acções em todos 

esses países que permitem um maior 

envolvimento público no processo orçamental 

(incluindo a auditoria das contas públicas e  

orçamentos participativos/do cidadão) e no 

processo de fiscalização parlamentar e controlo 

externo das despesas e contas públicas.

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Servco cmpy  €              6,500.00 

Travel  €              4,500.00 

Workshops  €            12,500.00 

Audio&print  €                 537.53 

24,037.53€            

1,682.63€              

 €          111,063.89 

 €              7,774.47 

 €          118,838.36 

266,056.83€          

18,623.98€            

284,680.80€          

Linha de Base: 

TOTAL ACTIVIDADES COMPONENTE 2

TOTAL GMS COMPONENTE 2

TOTAL ORÇAMENTO COMPONENTE 2

As capacidades de 

supervisão dos 

Parlamentos e da 

Sociedade Civil sobre as 

finanças públicas são 

desenvolvidas para uma 

análise informada nos 

PALOP e em TL num 

contexto de 

aprendizagem conjunta     

(Indicadores:

Número de audições 

pedidas pelos Parlamentos 

nos PALOP e em Timor-

Leste/ Nº de sessões de 

audições dos Parlamentos 

onde esteve presente o 

Tribunal de Contas nos 

PALOP-TL/ Nº de relatórios 

pedidos pelo Parlamento 

em relação à execução do 

orçamento/ Nº de 

funcionários dos 

Parlamentos e de 

Deputados nos PALOP-TL 

treinados na questão da 

supervisão das finanças 

públicas/ Nº de 

funcionários 

Parlamentares e 

Deputados nos PALOP e 

em TL que participam em 

atividades de avaliação por 

pares/ Nº de membros de 

OSC que participam em 

campanhas de defesa e 

informação sobre 

transparência orçamental/ 

Nº e qualidade de 

reformas legais levadas a 

cabo para aumentar as 

capacidades de auditora 

da ISC e o controlo civil da 

GFP/ 1 publicação 

efetuada sobre 

mecanismos de 

responsabilização pública 

nos PALOP e em TL/ 

Criação de um fórum para 

o intercâmbio das boas 

práticas das OSC sobre 

acompanhamento da 

despesa pública e 

comunicação de 

resultados nos PALOP e 

em TL/ 7 acordos de bolsas 

assinados com ONG (1 

internacional e 6 com os 

PALOP e TL)/ Existência, 

oportunidade e qualidade 

dos debates 

parlamentares sobre a 

aprovação e execução do 

orçamento/ Nº de 

reuniões, sessões de 

audições públicas e 

relatórios disponíveis das 

comissões parlamentares 

sobre finanças públicas, 

contas e despesa nos 

países participantes/ O 

aumento da cobertura dos 

meios de comunicação 

sobre questões 

orçamentais nos países 

participantes, incluindo 

artigos sobre 

responsabilidade 

orçamental e relatórios e 

recomendações do 

Tribunal de Contas/ Nº de 

relatórios e análise de OSC 

sobre Orçamentos de 

Estudo, contas públicas e 

relatórios de despesa/ Nº, 

frequência, disponibilidade 

e regularidade dos 

instrumentos de 

monitorização das OSC 

sobre os níveis de 

implementação das 

recomendações das ISC 

(relatórios e documentos 

de análise)/ Nº de 

recomendações dos 

relatórios de OSC sobre 

documentos orçamentais 

tidos em conta pelas 

audições e relatórios das 

comissões parlamentares 

e pelos 

relatórios/recomendações 

das ISC/ Existência e 

eficácia dos instrumentos 

que permitem a 

participação da sociedade 

civil na 

formulação/aprovação do 

orçamento de (existência 

de iniciativas orçamentais 

dos cidadãos e 

mecanismos de consulta 

baseados no 

público/comunidade/frequ

ência e regularidade 

destes 

instrumentos/número de 

medidas corrigidas ou 

introduzidas como 

resultado destas 

iniciativas)/ Existência e 

eficácia de instrumentos 

que permitem a 

participação da sociedade 

civil na supervisão 

parlamentar das finanças, 

contas e despesas públicas 

(papel atribuído às OSC e 

OBC nestas sessões de 

audições/regularidade e 

frequência destas audições 

públicas/número de 

medidas introduzidas 

como resultado dos 

contributos da sociedade 

civil em sessões de 

audições públicas)

x x x x x x x x x x x x UE

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GERAL12: Formação de organizações da sociedade civil (incluindo jornalistas) no domínio do controlo e políticas orçamentais - programa GRANT

TOTAL DAS ACTIVITIDADES CABO VERDE

TOTAL GMS PNUD (CUSTOS INDIRETOS)

TOTAL PTA CABO VERDE

CABO VERDE

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

PRODUTOS ESPERADOS:

PNUD

A.12.1.1.: Implementação e seguimento do 

programa GRANT para a participação da 

sociedade civil nos processos orçamentais e de 

controlo externo das despesas e contas públicas.


