PRO PALOP-TL SAI-ISC 2016
PAÍS
BENEFICIÁRIO

RESULTADOS DO
PROJECTO

CRONOGRAMA

RESULTADOS DE ACTIVIDADES & ACÇÕES
T1

T2

T3

RESPONS FUNDO

LINHA
ORCAMENTAL

TOTAL

%

T4

COMPONENTE 1: Capacidades de controlo e auditoria das ISC sobre as finanças públicas nos PALOP e em TL
ACTIVIDADE GERAL 2: Assistência Técnica para a Conceção, programação e planeamento de orçamentos
R.2.1.: O Tribunal de Contas de Angola reforça a
sua comunicação com a Assembleia Nacional,
Ministério das Finanças e o Público que passa a
PRODUTOS ESPERADOS: (1) Programa audiovisual sobre o
estar melhor informado e formado sobre a
trabalho do TC Angola e impacto da transparência orçamental
natureza do trabalho do Tribunal de Contas e o
Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez no controlo externo das Contas Públicas; (2) Módulo/guia de
impacto da transparência orçamental
formação ; (3) Fichas de avaliação e relatório final da
(acessibilidade, regularidade, abrangência da
formação.
informação fiscal - relatórios ao longo do ano,
semestral, CGE e OGE) no controlo externo das
contas públicas.
A.2.1.1.: Reformulação e edição do Programa
audiovisual do Tribunal de Contas de Angola
As capacidades de
Servco cmpy
€
8,000.00
Transparência para dar maior interactividade,
controlo e auditoria das
carácter formativo e focalização sobre a natureza
TCANG/
ISC sobre as finanças
do trabalho do Tribunal de Contas e o impacto da
UE
PNUD
públicas nos PALOP e
transparência orçamental (acessibilidade,
em TL são reforçadas
regularidade, abrangência da informação fiscal Audio&print
€
1,493.96
num contexto de
relatórios ao longo do ano, semestral, CGE e OGE)
aprendizagem conjunta
no controlo externo das contas públicas.
(Indicadores: Nº de
SUBTOTAL Actividade
€
9,493.96
desvios relatados ou
ACTIVIDADE
GMS
75100
€
664.58
auditorias realizadas
anualmente pelo
Linha de Base:
Tribunal de Contas nos
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
PALOP e em TimorLeste/ Nº de funcionários auditoria
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

R.3.1.: Auditores seniores & Juizes do Tribunal de
Contas de Angola são reforçam conhecimentos
teórico-académicos e competências técnicaspráticas (pós-graduação) no domínio do controlo
externo das finanças públicas.

A.3.1.1.: Curso de pós-graduação para auditores
públicos seniores do TC Angola no domínio do
controlo externo das Finanças Públicas.

PRODUTOS ESPERADOS: (1) Módulos dde formação; (2)
Trabalhos e Estudos realizados por formandos e formadores
Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
no quadro dos cursos; (3) Fichas e análise quantiqualitativa
dos resultados das avaliações; (4) Relatórios finais.

TCANG/
PNUD

UE

Servco cmpy

€

35,000.00

Travel

€

12,500.00

Workshops

€

14,000.00

Audio&print

€

2,334.52

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

€

63,834.52

ACTIVIDADE GMS 75100

€

4,468.42

Linha de Base:
ACTIVIDADE GERAL 4: Assistência técnica para fortalecer a prestação de contas — padronização das normas de relatório financeiro
R.4.1.: Auditores do Tribunal de Contas de Angola
reforçam e desenvolvem conhecimentos e técnicas
PRODUTOS ESPERADOS: (1) Módulos dde formação; (2)
práticas que lhes permitam realizar de uma forma
Trabalhos e Estudos realizados por formandos e formadores
eficaz e eficiente as suas funções de Auditoria e
Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
no quadro dos cursos; (3) Fichas e análise quantiqualitativa
Fiscalização dos Procedimentos realizados pelos
dos resultados das avaliações; (4) Relatórios finais.
Serviços da Administração Pública Angolana no
âmbito da Execução Orçamental e das Contas
Públicas.
A.4.1.1.: Cursos de Formação Contínua para os seus
Servco cmpy
€
18,000.00
Auditores nos domínios do "Planeamento,
Execução e Fiscalização do Orçamento Geral do
Estado", "Formas de Fiscalização no Exercício do
Travel
€
8,500.00
Tribunal de Contas", "Estatística Aplicada à
TCANG/
Auditoria", "Casos Práticos de Direito
UE
PNUD
Workshops
€
5,500.00
Administrativo", "Casos Práticos de Contratação
Pública Angolana", "Casos Práticos de Auditoria
Contabilística e Financeira na Administração
Audio&print
€
547.35
Pública", "Contabilidade Pública e Patrimonial",
entre outros.
SUBTOTAL Actividade

€

32,547.35

ACTIVIDADE GMS 75100

€

2,278.31

Linha de Base:
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

R.5.2.: Auditores e Juízes das ISC dos PALOP e de
Timor-Leste são capacitados em técnicas e
métodos de auditorias financeiras, num quadro de
troca de experiências e de aprendizagem entre
pares com o apoio técnico do TC de Portugal.

A.5.2.1.: 1 Workshop de capacitação sobre técnicas
e métodos de auditorias financeiras realizado pelo
TC de Portugal em Lisboa.

PRODUTOS ESPERADOS: (1) Guia de métodos e
procedimentos para realização de auditorias financeiras em
linha com as boas práticas e as ISSAI relevantes (incluindo a
referência aos desvios da norma nos quadros legais das ISC
Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
beneficiárias; (2) Módulo de formação; (3) Story board e Guia
de formação à distância do Módulo; (4) Fichas e indicadores
de avaliação do curso; (5) Relatório narrativo e financeiro da
formação.

X

X

X

TCANG/
PNUD/ OISC
CPLP

UE

Travel

€

14,340.53

beneficiários)

SUBTOTAL Actividade

€

14,340.53

ACTIVIDADE GMS 75100

€

1,003.84

TOTAL ACTIVIDADES COMPONENTE 1 €

120,216.36

TOTAL GMS COMPONENTE 1 €

8,415.15

TOTAL ORÇAMENTO COMPONENTE 1 €

128,631.51

Linha de Base:

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

ANGOLA

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

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
R.8.1.: Dados fiscais desagregados no domínio da
despesa, em particular no que diz respeito aos
marcadores de género na despesa pública, estão
disponíveis, são divulgados amplamente e
utilizados para a planificação futura.

PRODUTOS ESPERADOS:
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A.8.1.1.: AT para análise estatística e desagregação
de dados fiscais e de despesa pública com base no
género.

IntlCnslt

€

Travel

€

1,250.00

Workshops

€

10,250.00

Audio&print

€

595.01

SUBTOTAL Actividade

€

12,095.01

ACTIVIDADE GMS 75100

€

846.65

UE

A.8.1.2.: Advocacia e sensibilização para a
elaboração de orçamentos públicos, tendo em
conta os desiquilíbrios da despesa e políticas
públicas com base no género.

-

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
R.9.1: Parlamentares e staff parlamentar da
PRODUTOS ESPERADOS:
Assembleia Nacional de Angola, em particular da
Comissão Economia e Finanças, melhoram as suas
capacidades de fiscalização legislativa do ciclo
orçamental e de análise dos principais documentos Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
orçamentais do executivo (Proposta do Orçamento
do Executivo, Orçamento Geral do Estado
Promulgado, Conta Geral do Estado e
Relatórios/Balanços Financeiros trimestrais).
A.9.1.1.: Formações e desenvolvimento de
capacidades no domínio da transparência
orçamental, da análise dos principais documentos
orçamentais (Proposta do Orçamento do Executivo,
Orçamento Geral do Estado ou Orçamento de
Estado Promulgado, CGE e Balnços financeiros
trimestrais).

CEF/PNUD

UE

IntlCnslt

€

Travel

€

6,500.00

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

A.9.1.1.: Formações e desenvolvimento de
capacidades no domínio da transparência
orçamental, da análise dos principais documentos
orçamentais (Proposta do Orçamento do Executivo,
Orçamento Geral do Estado ou Orçamento de
Estado Promulgado, CGE e Balnços financeiros
trimestrais).

CEF/PNUD

UE
Workshops

€

10,000.00

Audio&print

€

885.21

SUBTOTAL Actividade

€

17,385.21

ACTIVIDADE GMS 75100

€

1,216.96

Linha de Base:
ACTIVIDADE GERAL10: Assistência técnica e aconselhamento para os parlamentos nacionais sobre a supervisão da despesa pública
R.10.1.: Capacidade técnica e expertise no domínio
PRODUTOS ESPERADOS:
da fiscalização parlamentar do orçamento e
despesa pública ao longo do ciclo orçamental é
constituída no seio da Assembleia Nacional,
Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
permitindo uma acção mais informada e eficaz das
comissões especializadas e gabinete(s) de apoio
técnico, em particular da Comissão do Economia e
Finanças.
A.10.1.1.: Apoio Técnico pontual da UGP do Pro
PALOP-TL ISC para análise de documentos
orçamentais (Proposta do Orçamento do Executivo,
OGE, CGE, Balanços Financeiros Trimestrais, entre
outros).

AN/CEF/
PNUD

IntlCnslt

€

-

Travel

€

-

UE

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
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.
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.

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

Travel

€

10,500.00

Audio&print

€

1,609.52

SUBTOTAL Actividade

€

12,109.52

ACTIVIDADE GMS 75100

€

847.67

UE

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/recomendaçõe
s das ISC/ Existência e
eficácia dos
instrumentos que
permitem a participação

Linha de Base:

ACTIVIDADE GERAL12: Formação de organizações da sociedade civil (incluindo jornalistas) no domínio do controlo e políticas orçamentais - programa GRANT
R.12.1.: Organizações da sociedade civil nos PALOP
PRODUTOS ESPERADOS:
e em Timor-Leste desenvolvem as suas
capacidades e levam a cabo acções em todos esses
países que permitem um maior envolvimento
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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.
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.

IntlCnslt

€

12,500.00

Travel

€

1,250.00

Workshops

€

9,500.00

Audio&print

€

1,411.65

SUBTOTAL Actividade

€

24,661.65

ACTIVIDADE GMS 75100

€

1,726.32

TOTAL ACTIVIDADES COMPONENTE 2 €

66,251.39

PNUD

UE

Linha de Base:

TOTAL GMS COMPONENTE 2 €

4,637.60

TOTAL ORÇAMENTO COMPONENTE 2 €

70,888.98

TOTAL DAS ACTIVITIDADES ANGOLA €

186,467.75

TOTAL GMS PNUD (CUSTOS INDIRETOS) €

13,052.74

TOTAL PTA ANGOLA €

199,520.49

