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A PRIMEIRA PLATAFORMA ONLINE
DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
DOS PALOP E TIMOR-LESTE PARA
SIMPLIFICAÇÃO E ANÁLISE ORÇAMENTAL
Iniciaram-se os trabalhos para o desenvolvimento
da primeira Plataforma online das Organizações
da Sociedade Civil dos PALOP e Timor-Leste para
simplificação e análise orçamental.
A plataforma vai usar uma
metodologia de transparência
de dados com representação
pictográfica disponibilizando de
forma simplificada e desagregada os

seguintes documentos orçamentais
dos PALOP e Timor-Leste: a Proposta
do Orçamento Geral do Estado (OGE),
Relatórios de Execução Orçamental
(Contas trimestral) e Conta Geral de
Estado (CGE).
Para realizar este importante marco,
o Pro PALOP-TL ISC formou uma
Task Force constituída por uma
equipa de experientes consultores
e dos especialistas da equipa de
gestão do projeto que irá trabalhar
por um período aproximado de 13
meses para entregar um conjunto
produtos que permitirão às
Organizações da Sociedade Civil dos
PALOP e Timor-Leste gerir, de forma

sustentável e com apropriação, uma
vasta gama de instrumentos TIC
para simplificação dos documentos
orçamentais e da despesa pública
com a consequente melhoria
do standard de transparência e
prestação de contas nesses países.
A primeira fase deste projeto, a fase
da pesquisa e desenvolvimento,
já arrancou e deve terminar em
fevereiro de 2021. Nesta primeira
fase, os especialistas estão a
trabalhar no mapeamento e
identificação de fontes e acesso
aos dados orçamentais; na análise
e padronização desses dados
orçamentais para o conjunto dos
países e na construção da estrutura
informática da plataforma; na
elaboração de um guia operacional
para a captura e manipulação
desses dados e na criação de um
glossário agregando a classificação
das diferentes rúbricas dos
documentos orçamentais em cada
país. Durante esta fase, vai também
decorrer o desenvolvimento da
infraestrutura de suporte desta
ferramenta, permitindo assim o
desenho da infraestrutura e do
website em que estará hospedada a
plataforma, bem como, a migração
da base de dados orçamentais –
com os necessários testes da sua

operabilidade e segurança.
Esta primeira fase conclui-se com
a disponibilização do “Mockup” da
ferramenta digital, a Plataforma
online das Organizações da
Sociedade Civil dos PALOP e TimorLeste para simplificação e análise
orçamental, que vai permitir o
acesso numa fase experimental às
bases de dados orçamentais e de
despesa pública em todos os PALOP
e Timor-Leste.
A segunda fase, a da constituição
das equipas nacionais e da sua
capacitação na gestão sustentável
da plataforma, irá decorrer entre
fevereiro e junho de 2021. Nesta
fase, serão constituídas equipas
nacionais compostas por membros
das Organizações da Sociedade
Civil que trabalham com o projeto
e pontos focais dos ministérios das

finanças dos PALOP e Timor-Leste.
Estas equipas serão treinadas e
empoderadas, em cada país, para
manipularem e gerirem de forma
sustentável as ferramentas e a
plataforma. Por um período de 2
meses, missões de terreno de 10
dias permitirão realizar workshops
nacionais de capacitação nos
6 países e uma apresentação
preliminar do formato final da
plataforma pela equipa do projeto.
Esta fase conclui-se em junho de
2021 com a organização de uma
Comunidade de Práticas que
juntará os grupos de trabalho das
OSC (incluindo os pontos focais dos
Ministérios das Finanças) dos PALOP
e Timor-Leste para, ao longo de três
dias de workshop:
9 partilhar as constatações da
equipa do projeto;
 elencar os pressupostos
e pré-requisitos para a
manutenção e gestão
sustentável da plataforma
pelas OSC beneficiárias
(a estratégia de saída e
sustentabilidade);

 apresentar um plano de
apoio e capacitação das
equipas alinhado com a
estratégia de saída e de
sustentabilidade;
 l a n ça r p u b l i ca m e n te
a primeira Plataforma
online das Organizações
da Sociedade Civil dos
PALOP e Timor-Leste para
simplificação e análise
orçamental.
Esta plataforma será um mecanismo
inovador para promover a
transparência pública e a monitoria
social do orçamento que pode
ser usado por académicos,
pesquisadores, gestores públicos,
políticos, cidadãos, jornalistas,
instituições supremas de auditoria
e outras instituições relevantes
de controle externo das Finanças
Públicas (Inspetoria Geral de
Finanças, Provedores de Justiça,
etc.) e até mesmo por funcionários
públicos que lidam com finanças.
A ferramenta permite acesso rápido
e fácil a uma série de informações
que não estão necessariamente
acessíveis ao grande público. A
ferramenta permitirá que membros
das OSC beneficiárias do Pro PALOPTL SAI (Fase II) sejam treinados
para usá-la com eficiência para
representar dados orçamentais
e de despesa pública de forma
criativa e acessível, empoderando
assim os cidadãos nestes países na
utilização deste tipo de informação
da demanda de melhor prestação
de serviços públicos.

