
 

 

 
 

Nota de Imprensa 
O Pro PALOP-TL ISC disponibiliza curso de aprendizagem à distância sobre “Gestão 
das Finanças Públicas (GFP)” em Língua Portuguesa – online com inscrição aberta 
ao público e sem quaisquer custos. 

Este é um importante marco para o Pro PALOP-TL ISC que se tornou possível graças uma parceria com a 
plataforma parlamentar global AGORA que tem permitido desenvolver cursos de raiz com base nas 
formações e seminários realizados pelo projeto, mas também traduzir importantes cursos para a Língua 
Portuguesa. Trata-se de um esforço do projeto de assegurar a sustentabilidade da sua intrevenção e de 
conferir maior solidez à sua estratégia de saída, garantido assim um impacto durável das suas acções. 

O curso de Gestão das Finanças Públicas (GFP) 

A Gestão das Finanças Públicas é a administração de fundos públicos para a prestação de serviços 

públicos. Sistemas sólidos de GFP são essenciais para políticas públicas eficazes e para o 

desenvolvimento sustentável. 

Transparência, responsabilização e controlos rigorosos dos recursos públicos são características 

importantes da boa governação. Uma GFP sólida é fundamental para a gestão económica 

sustentável e para a prestação de serviços públicos. Uma economia robusta e competitiva tem 

de ser acompanhada por planeamento racional, criação de uma escala de prioridades para os 

recursos, disciplina financeira e capacidade para fazer corresponder as necessidades de despesas 

com receitas suficientes. 

 

 

 

Este curso introduz a GFP. Centra-

se no papel dos parlamentos e das 

instituições superiores de controlo 

nas despesas públicas e no 

envolvimento emergente da 

sociedade civil. Os quatro módulos 

do curso explicam a gestão 

financeira e o ciclo orçamental, 

introduzem as instituições 

superiores de controlo (ISC) e 

ilustram a relação entre os 

parlamentos e as instituições de 

auditoria nos PALOP e Timor-Leste. 
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Como: 

Para ajudar os participantes a trabalhar o 

tema tão eficazmente quanto possível, o 

curso usa animações, apresentações de 

vídeo e revisões interativas. Para os 

interessados em aprofundar o tema, o 

curso sugere mais material de leitura. 

 

Para quem: 

O curso destina-se não só a membros dos 

parlamentos, instituições superiores de 

controlo e sociedade civil, mas também a 

profissionais e estudantes. 

 

Certificação 

Após a conclusão do curso, é possível 

obter um certificado individual submetendo-

se a um teste. Este é constituído por 

perguntas de escolha múltipla e 

verdadeiras/falsas. Para passar, os 

participantes no teste devem responder 

corretamente a pelo menos 80% das 

perguntas. É possível efetuar o teste várias 

vezes. 

 

 

Se estiver interessado em seguir o curso, inscreva-se aqui  

Link: https://learn.agora-parl.org/?lang=pt 

O Projeto para o Reforço das Competências Técnicas e Funcionais das Instituições Superiores de Controlo 
(ISC), Parlamentos Nacionais e Sociedade Civil para o controlo das finanças públicas nos PALOP e em Timor-
Leste (Pro PALOP-TL ISC), é um projeto do PNUD inteiramente  financiado pela União Europeia, por um 
montante total de 6.5 milhões de euros, dos quais, 6.4 milhões administrados diretamente pelo PNUD por 
um período de 3 anos (2014-2016). O projeto tem como objetivo específico o reforço das capacidades de 
controlo externo, de fiscalização legislativa e de escrutínio do público às finanças públicas nos PALOP e em 
Timor Leste. 

 

Para mais informações, contactar a Unidade de Gestão do Pro PALOP-TL ISC 

 Ricardo Godinho Gomes, Gestor de Projeto & Chefe da Unidade de Gestão Pro PALOP-TL ISC, (+238) 260 9650 / (+238) 

932 76 87, ricardo.g.gomes@cv.jo.un.org / Ana Cristina Vaz, Oficial de Comunicação do do Pro PALOP-TL ISC, (+238) 260 

9653 / (+238) 593 6621, ana.vaz@cv.jo.un.org 

http://agora-parl.us4.list-manage2.com/track/click?u=33f5fa4c664f43bb8e52c9473&id=11e49d748a&e=db8ba5d96e
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