
  

 

NOTA DE IMPRENSA 

Orçamento Cidadão e transparência em tempos de Covid-19 em debate em Cabo Verde  

Praia, 22 de junho de 2020 
Debater a pertinência do Orçamento Cidadão em Cabo Verde no atual contexto da pandemia do 
Covid-19 e os passos necessários para a sua elaboração, é objetivo do Webinar “Orçamento 
Cidadão em Cabo Verde: mais transparência e prestação de contas sobre os recursos públicos em 
tempos de Covid-19”, organizado pelo Ministério das Finanças de Cabo Verde, com o apoio do Pro 
PALOP-TL ISC e em parceria com International Budget Partnership (IBP).  
O webinar que será realizado no dia 23 de junho, entre as 10h30 e às 12h15, via ZOOM é financiado 
pela União Europeia. A ação enquadra-se nos esforços #TeamEurope da União Europeia em 
resposta à COVID-19.  
O público-alvo do webinar são membros das Organizações da Sociedade Civil beneficiários do Pro 
PALOP-TL ISC e quadros dirigentes do Ministério das Finanças e demais quadros da Administração 
Pública de Cabo Verde. 

 
A abertura deste seminário será presidida pelo Vice Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças de 
Cabo Verde, Senhor Olavo Correia, e contará com as intervenções do Representante Residente 
Interino do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Senhor Opia Kumah, e do Chefe 
da Cooperação da União Europeia em Cabo Verde, José Roman Leon Lora. Tomarão parte do webinar 
os membros das Organizações da Sociedade Civil (Plataforma das ONGs, ADECO, OPACC), quadros 
dirigentes do Ministério das Finanças, nomeadamente da Direção Geral do Orçamento e 
Contabilidade Pública, da Direcção Geral de Planeamento, Orçamento e Gestão, e  demais dirigentes 
da administração pública cabo-verdiana. 

 
 “Porquê e como elaborar um Orçamento Cidadão” é a questão que será respondida pelos  
especialistas do IBP, liderado pelo investigador sénior Paolo de Renzio, convidados pelo Pro PALOP-
TL ISC para falar sobre o Orçamento Cidadão, num momento em que este documento orçamental 
ganha maior relevância, sobretudo para os países comprometidos com uma maior transparência e 
inclusão da sociedade civil nas decisões sobre as receitas e as despesas públicas.” Os especialistas da 
Unidade de Gestão do  Programa irão conduzir o debate e orientar os grupos técnicos de trabalhos, 
formados pelos participantes. De realçar que este webinar acontece na sequência de um primeiro 
teste stress para a aplicação do exercício Inquérito sobre o Orçamento Aberto (IOA) em  Cabo Verde, 
realizado pelo Executivo cabo-verdiano, em fevereiro de 2019, com o apoio das especialistas do Pro 
PALOP-TL ISC. 
 
Um Orçamento Cidadão é uma apresentação simples e apelativa de qualquer um dos 8 documentos 
orçamentais que devem ser preparados e publicados pelo Executivo. 
De forma simplificada e em linguagem acessível, as principais informações financeiras são tornadas 
públicas em formatos que incorporam elementos visuais e ajudam o cidadão a compreender as 
informações sobre orçamentos e despesas públicas. Na metodologia utilizada pela International 
Budget Partnership e pelo Inquérito Orçamento Aberto (Open Budget Survey – OBS), o Orçamento 
Cidadão é um dos principais documentos orçamentais que o Executivo deve produzir e disponibilizar 
de forma atempada ao público. 
 
Este é o primeiro de um conjunto de 55 séries de Webinares Pro PALOP-TL ISC que irão ter lugar nos 
PALOP e Timor Leste até finais de outubro de 2020, visando promover debates e conferências 
interativas online com pensadores, influenciadores e académicos influentes de reconhecido mérito 
internacional, de forma a contribuir para o reforço da transparência e a fiscalização de contas 
públicas durante a pandemia Covid-19 e num contexto Pós-Covid-19. As séries webinares do 



  

 
Programa contam com o apoio e financiamento da União Europeia, no âmbito do plano de resposta 
a médio prazo ao impacto da pandemia Covid-19 nos sistemas de gestão de finanças públicas e 
governação económica nos PALOP e Timor Leste. 

 
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. 
 

Para mais informações, contactar:  
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 / 9162749, ana.vaz@cv.jo.un.org | Maria 
Andrade, Conselheira Nacional Sénior das ISC do Pro PALOP-TL ISC, maria.andrade@cv.jo.un.org|Elisabete 
Azevedo-Harman, Especialista para a área Parlamentar e para a Promoção da Governação Inclusiva, 
Transparente e Participativa do Pro PALOP-TL ISC, elisabete.azevedo.harman@cv.jo.un.org  
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