
Bom dia 

 
Em nome do PNUD, agradeço a todos pela presença - acabei de confirmar o número 
de presenças nesta reunião - fiquei surpreso ao constatar que somos 150 
participantes registados, um grupo notável, provando que, apesar dos desafios do 
distanciamento social, todos permanecem profissionalmente unidos, 
comprometidos e tenazes para continuar nosso trabalho de desenvolvimento. 

 
É com muita honra que me junto a vocês nesta apresentação da primeira 
plataforma online da sociedade civil sobre orçamentos e contas públicas nos PALOP 
e em Timor-Leste. 

 
Começo com um grande OBRIGADO à União Europeia, nosso parceiro estratégico 
e financiador do Pro PALOP-TL ISC. Estamos muito satisfeitos por ter connosco 
representantes das delegações da União Europeia nos PALOP e Timor-Leste. Estou 
particularmente satisfeito por ter nesta Sessão virtual de Abertura, conectando-se 
de Maputo, o Sr. Geert ANCKAERT, da Delegação da União Europeia em 
Moçambique, a quem vou pedir para transmitir minhas saudações ao seu 
Embaixador em Moçambique. 

 
Um agradecimento especial aos colegas do PNUD, também presentes, de todos os 
PALOP, em particular ao meu colega, o Representante Residente do PNUD na 
Guiné-Bissau, Sr. Tjark Egenhoff.  O vosso apoio no desenho e execução das 
atividades do projeto em cada um dos países foi fundamental para o sucesso do 
Pro PALOP-TL ISC. 

 
Connosco, dos 5 países PALOP, temos funcionários e quadros seniores dos 
Ministérios das Finanças. E, finalmente, também temos connosco os proprietários 
e usuários principais dessa plataforma on-line de finanças públicas, a sociedade civil 
e organizações não-governamentais. 

 
Como poderão notar pela apresentação, a nossa equipa desenvolveu a plataforma 
com base num modelo de "design thinking". Essa metodologia envolve várias fases. 
O objetivo desta sessão é compartilhar a visão e os parâmetros da plataforma com 
todos vocês - nossos parceiros e usuários do produto final. Posteriormente, seguir-



se-ão as fases técnica e da coleta de dados. Acreditamos firmemente que em 
menos de um ano, até fevereiro de 2021, teremos o protótipo da plataforma 
disponível. Então, de fevereiro a junho de 2021, usaremos o protótipo para treinar 
membros da sociedade civil em cada país, testaremos a plataforma e seu modelo 
de gestão e estamos confiantes de que esse processo preparatório estará concluído 
até junho de 2021, quando a plataforma será ser lançada ao público. 

Como podem notar, estamos tremendamente entusiasmados com a criação desta 
plataforma. Não apenas porque é uma ferramenta nova e inovadora, mas também 
porque acreditamos é um passo gigantesco para aumentar a transparência nas 
contas públicas. Igualmente importante, incentiva o envolvimento informado dos 
cidadãos na agenda de desenvolvimento de nossos países. 

Além disso, na atual crise COVID19, essa plataforma pode realmente ser de grande 
utilidade para nossos países. O relatório de desenvolvimento humano recém-
publicado do PNUD (Perspectivas de Desenvolvimento Humano 2020 Covid-19 e 
Desenvolvimento Humano: Avaliando a Crise, Prevendo a Recuperação) observa 
que, no início da pandemia, a maioria dos Governos, incluindo nos PALOP e Timor-
Leste, implementou planos rápidos para apoiar o setor da saúde e uma economia 
enfraquecida. Em suma, esse foi sem dúvida o maior estímulo fiscal da história, 
totalizando mais de 8 trilhões de US$ dólares em todo o mundo.  

Portanto, o relatório afirma corretamente e cito: "Esses são recursos públicos - o 
dinheiro das pessoas. Eles serão desviados de outros usos importantes ou 
aumentarão o fardo das gerações futuras. Então, deve haver transparência e 
responsabilidade …”. 

Agora, mais do que nunca, a divulgação pública de dados financeiros, de um modo 
simples e fácil de usar, é essencial para o desenvolvimento de nossos países, 
reunindo todos para mitigar o impacto e impulsionar o desenvolvimento 
socioeconómico dos nossos países nestes tempos difíceis. 

 
Encorajo-vos vivamente a acompanhar de perto a apresentação hoje e a participar 
na implementação deste projeto transformador ao longo dos próximos 13 meses, 
garantindo assim a apropriação nacional e a sustentabilidade da plataforma após o 
final do ciclo de vida Pro PALOP-TL ISC. 

 
Agradeço mais uma vez a todos pelo interesse manifestado em participar nesta 
sessão. Desejo a todos uma sessão frutífera e produtiva. 


