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NOTA DE IMPRENSA  

 
As Organizações da Sociedade Civil Santomense WeBeto, Plataforma dos Direitos Humanos e Equidade 
de Género, Centro de Integridade Pública, CIPSTP, e a Federação das ONG, FONG STP, vão monitorizar as 
ajudas financeiras concedidas ao país no contexto da pandemia de Covid-19. O objetivo desta ação é 
avaliar o nível dos apoios financeiros recebidos, proceder à sua caracterização sectorial, produzir 
informação de qualidade sobre a gestão da ajuda com base em evidências encontradas no terreno, e 
elaborar conclusões e recomendações.  
 
A ação de monitoria à ajuda pública ao país no âmbito da pandemia de Covid-19 irá ter início a 16 de 
novembro, e deverá decorrer até ao início de dezembro, estando previsto no dia 14 de dezembro a 
apresentação pública do relatório final. 

As referidas organizações irão ainda levar a cabo campanhas de comunicação e informação no terreno, 
entre 17 e 20 de Novembro, no seio da comunidade estudantil, sensibilizando-as para às medidas de 
prevenção e combate à pandemia de Covid-19, distribuindo máscaras de proteção individual, adquiridas 
com apoio do Pro PALOP-TL ISC, no âmbito do Plano de Resposta do Programa à emergência Covid-19. 
 
Num contexto de forte financiamento externo do Orçamento Geral do Estado e da necessidade de uma 
resposta eficaz a médio prazo ao impacto socioeconómico da pandemia COVID-19, pelos atores do 
sistema de gestão das finanças públicas e da governação económica, o Pro PALOP-TL ISC, cofinanciado 
pela União Europeia e pelo Programa das Nações Unidas par o Desenvolvimento, PNUD, alocou um fundo 
de emergência para os beneficiários do Programa, no qual se incluem estas Organizações da Sociedade 
Civil beneficiárias. É neste contexto que estas organizações entendem ser de enorme pertinência o 
exercício do seu papel de monitoria social sobre como os recursos públicos são geridos em benefício da 
maioria da população e sobretudo das mais vulneráveis. 

Sobre Pro PALOP-TL ISC Fase II  

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.  

“A ação enquadra-se nos esforços #TeamEurope da União Europeia em resposta à COVID-19.” 

A Sociedade Civil Santomense irá monitorizar a ajuda financeira ao país 

no contexto da pandemia de covid-19 e promover campanha de 

informação e sensibilização de prevenção à Covid-19  
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