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Programa de Coopera^ao entre a Assembleia da Republica de Portugal e o Parlamento 

Nacional de Timor-Leste para 2017-2022 

Relatorio de Avaliagao Intercalar

I. INTRODUCAO

0 Programa de Cooperagao entre a Assembleia da Republica de Portugal e o Parlamento 

Nacional de Timor-Leste para 2017-2022 foi assinado a 30 de junho de 2017, na sequencia do 

Protocolo de Coopera?ao Parlamentar celebrado a 20 de outubro de 2016 pelos respetivos 

Presidentes.

O Programa de Cooperagao estipula que a avaliagao do Programa inclua a elabora?ao de urn 

relatorio de avaliagao intercalar, onde poderao ser ponderadas possiveis necessidades de 

ajustamento ao desenvolvimento do Programa.

O Programa definiu como resultados esperados - Capitulo IX, A -, os seguintes pontos:

Reforgar a capacidade institucional do parlamento timorense no quadro do seu 

posicionamento quanto aos restantes orgaos de soberania do Estado timorense;

a)

Imprimir uma dinamica cada vez mais atuante do Parlamento Nacional nas diferentes 

esferas de intervengao;

b)

Aperfeigoar e aumentar as capacidades profissionais dos funcionarios parlamentares 

timorenses no desempenho das suas fungoes;

c)

Reforgar a capacidade de gestao dos recursos humanos, materiais e financeiros, 

nomeadamente atraves do uso das novas tecnologias como instrumento de apoio a 

administragao parlamentar.

d)

Dando cumprimento ao estipulado, do conjunto das 36 agoes definidas no Programa de 

Cooperagao 2017/2022, a situagao e a seguinte:

- 21 encontram-se ja executadas, sendo que da agao 6 foram realizadas duas edigoes, da agao 

13 foram realizadas 3 edigoes e da agio 23 foram realizadas duas edigoes, perfazendo urn total
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de 25 a?6es/edi?6es. Foi ainda realizada uma agao nao calendarizada. 0 total de a?6es/edi?6es 

concretizadas (26) corresponde a uma taxa de execu^ao de 12,2%)

- as restantes 15 agoes deverao concretizar-se ate 2022. Em 2020 foram iniciadas por 

videoconferencia duas agoes do Programa, a agao 2 e a agao 16, bem como duas agoes nao 

calendarizadas, de apoio a dinamizagao da Biblioteca do Parlamento Nacional de Timor-Leste, e 

de apoio a elaboragao do Codigo de Etica e Conduta do Parlamento e a elaboragao da Avaliagao 

de Desempenho dos Recursos Humanos Parlamentares. Para alem disso, encontra-se em curso 

uma colaboragao no quadro da edigao da Constituigao da Republica Democratica de Timor-Leste 

para jovens. Preve-se igualmente a realizagao de uma nova edigao da Agao 13.

II. ACOES REALIZADAS

Desde o infcio do Programa foram ja •■ealizadas as seguintes agoes:

Tecnicos abrangidosdaData

LocalRealizagaoAgao

Participagao dos funcionarios do 

PN Joaquim Vicente, Juvenal Fraga, 

Quintiliano Ase e Filipa Aida 

Ximenes

1. Apoio ao desenvolvimento de 

urn mecanismo de comunicagao 

e relagoes com organizagoes da 

sociedade civil e o publico em 

geral, no ambito dos processes 

de consulta publica sobre o 

processo legislative e de 

fiscalizagao

ARP16 a

20.12.2019

1. Participagao dos funcionarios da 

ARP Nuno Franga e Luis Martins

6. Apoio a implementagao do 

sistema de gestao do processo 

legislative e parlamentar 

(SGPLP)

PN1.

15.01.2018 a

02.02.2018

2. Participagao do funcionario da 

ARP Luis Martins e do Prof, da 

Universidade de Aveiro Claudio2.

Teixeira18 a

22.06.2018
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Participagao dos funcionarios do 

PN; Casilda llda Afonso e Jemmy 

Betulau Pereira

7. Forma^ao sobre Legistica ARP9 a 13.12.2019

S.Apoio a elaboragao do 

sistema de subvengoes as 

bancadas parlamentares

23 a 27.10. PN Participa^ao da funcionaria da ARP 

Isabel Feijoo

Realizada em conjunto com a Agao
2017

27

Participagao dos funcionarios da 

ARPJoaquim Ruase Pedro Pacheco 

(realizada em conjunto com a agao 

12, 23, 24e 32)

ll.Capacitagao sobre a

elaboragao dos pianos de 

atividades, relatorios anuais e 

orgamentos das comissoes

19 a PN

23.11.2018

Participagao dos funcionarios da 

ARPJoaquim Ruase Pedro Pacheco 

(realizada em conjunto com a agao 

11, 23, 24 e 32)

12.Capacitagao sobre 

organizagao de audiencias e 

eventos publicos, no ambito dos 

processes legislative e de 

fiscalizagao

19 a PNa

23.11.2018

1. Participagao dos funcionarios do 

PN Ervina da Cruz e Julio

ARP1.13.Capacitagao sobre a 

elaboragao de sumarios, atas e 

registos audiovisuals das 

sessoes plenarias e das 

comissoes; organizagao dos 

respetivos arquivos; e regras de 

redagao e publicitagao do Jornal 

do Parlamento Nacional

PN2.10. 2017 a

Mascarenhas Trindade Pires30.11. 2017

2.

2. Participagao da funcionaria da 

ARP Isabel Campos (DSATS)

15.01.2018 a

02.03.2018
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3.

Participa^ao dos funcionarios do 

PN, Aleixo B. Cardoso da Concei^ao 

e Arsenio da Costa Babo

3.

09.09.2019 a

08.11.2019

Participagao dos funcionarios do 

PN, Casilda llda Afonso e Jemmy 

Betulau Pereira

ARP2 a 06.12.2019M.Capacitagao sobre a 

elaboragao de notas tecnicas, 

relatorios e pareceres, no 

ambito dos processos legislative 

e de fiscalizagao

agosto de 2017 ARP eCoop15. Apoio a atualizagao das 

bases de dados do Arquivo 

Historico e do Arquivo 

Fotografico

17. Envio de material de ARP 1.1.

Envio de 10 rolos de fita de nastroArquivo outubro

2017

2.2.
Envio de 4 rolos de fita de nastro

novembro de

2018

Participagao dos funcionarios do 

PN, Guilhermina Barbosa, e 

Joaquim da Silva Xavier

18. Apoio a definigao de regras 

de relacionamento com a

15 a ARP

19.07.2019

comunicagao social

Participagao dos funcionarios do 

PN Guilhermina Barbosa e Joaquim 

da Silva Xavier

19. Seminario sobre o Programa 

Ito Nia Parlamentu - visitas

22 a ARP

26.07.2019

guiadas e Parlamento Porta 

Aberta

v
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20.Apoio a realizagao do 

Parlamento da Juventude

ARP Participa^ao dos funcionarios do 

PN Guilhermina Barbosa e Vitorino

11.09 a

6.10.2017

de Fatima dos Reis Moniz

I. Participagao da funcionaria da 

AR Marta Coutinho

Realizada em conjunto com a agio

II, 12, 24e 32)

23. Apoio ao desenvolvimento e 

implementagao de urn sistema 

de definigao, analise e avaliagao 

das fungoes dos recursos 

humanos parlamentares

1. PN

19 a

23.11.2018

2.

2.2 a 13.09.2019
Participagao da funcionaria da AR 

Marta Coutinho (DRHA)

(segunda edigao)

Participagao da funcionaria da AR 

Marta Coutinho

Realizada em conjunto com a agao 

11,12, 23 e 32)

PN24. Apoio a elaboragao e 

implementagao de pianos de 

desenvolvimento profissional 

para os funcionarios

19 a

23.11.2018

Participagao do funcionario da AR23 a 27. PN27. Apoio ao desenvolvimento e 

implementagao de mecanismos 

de auditoria a execugao 

orgamental do Parlamento

10.2017 Artur Lima

Realizada em conjunto com a 

Agao 8

28. Seminario na area do ARP Participagao da funcionaria do PN 

Ligia de Deus Exposto Soares

11.04. a

03.05.2019Protocolo

Participagao do funcionario do PN 

Rosalino da Costa

2 a 13.12.2019 ARP29. Capacitagao na area do Help

Desk
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Envio de informagao sobre projeto 

de arquitetura do novo ediffcio do

19.07.201731. Apoio ao projeto e 

construgao do novo ediffcio do 

Parlamento Nacional PN

Participagao da funcionaria da ARP 

Marta Coutinho

19 a PN32. Apoio ao estabelecimento e 

funcionamento do Centro de 23.11.2018

Realizada em conjunto com a a?aoFormagao Parlamentar

11,12, 23 e 24

Realiza^ao de Cursos de Formagao 

em Portugues para os funcionarios 

do PN e para os participantes de 

estagios na ARP em 2017, 2018 e 

2019

ARP33. Ensino de lingua portuguesa, 

atraves de professores 

residentes e cursos intensivos

PN

em Portugal, e revisao de textos

Estagio da funcionaria do PN Celina 

Martins Fernandes. No ambito do

05.03.2018 a ARPOutras colaboragoes. Estagio na 

Assembleia da Republica, 

coordenado com a frequencia 

do Curso de Pos-Graduagao em 

Ciencia da Legislagao e Legfstica 

no Institute de Ciencias Jurfdico- 

Polfticas da Faculdade de Direito

18.05.2018

estagio, foi promovida uma 

formagao inicial em Portugues, 

correspondente a 30 boras

da Universidade de Lisboa

No que se refere aos recursos humanos da Assembleia da Republica envolvidos na execugao do 

programa, participaram em missoes de cooperagao ou assistencia tecnica no Parlamento 

Nacional de Timor-Leste 8 funcionarios, um deles em duas edigoes de uma mesma agao, a 6, 

referente a implementagao do sistema de gestao do processo legislative e parlamentar (SGPLP), 

na qual igualmente participou um elemento da Universidade de Aveiro, e outra funcionaria em 

duas edigoes da mesma agao, a 23, de apoio ao desenvolvimento e implementagao de um 

sistema de definigao, analise e avaliagao das fungdes dos recursos humanos parlamentares.

As areas abrangidas pelas referidas missoes, 6, 11, 12, 13, 23, 24 e 32, foram as do Apoio 

Parlamentar, Recursos Humanos e Informatica. V

V
\
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Decorreu ainda um esiagio na Assembleia da Republica por parte de uma (1) funcionaria do 

Parlamento Nacional de Timor-Leste, em 2018, realizando estagio nao calendarizado na anterior 

Dire^ao de Services de Apoio Tecnico e de Secretariado.

Para alem disso, 14 funcionarios participaram igualmente como orientadores de estagios on the 

job e formadores realizados na Assembleia da Republica.

Encontra-se igualmente em curso uma colaboracao no quadro do projeto do Parlamento 

Nacional de revisao da Constituigao da Republica Democratica de Timor-Leste para jovens. 

Dando sequencia ao pedido do Parlamento Nacional, a Assembleia da Republica apoia o projeto 

na revisao linguistica e de conteudos do texto, para a qual foi constituido um grupo de trabalho 

envolvendo 8 funcionarios da Assembleia da Republica, bem como na adequate das ilustragoes 

a faixa etaria dos 8 aos 12 anos. A Assembleia da Republica dara igualmente apoio para que a 

impressao do livro seja feita em Portugal, sendo, no entanto, o custo da respetiva impressao 

assegurado pelo Parlamento Nacional.

de caracter continue, tem-seRelativamente a a?ao 33 - Ensino de lingua portuguesa 

consubstanciado na realizacao de uma formacao de Portugues desenvolvida em paralelo com 

as a^oes, com uma duragao de 30 boras. A formagao em Portugues tern contribuindo para a 

consolidagao e desenvolvimento dos conhecimentos em contexto de imersao da lingua, 

constituindo uma mais-valia com impacto para a boa execugao das agoes, devendo, portanto, 

prosseguir nos mesmos moldes na segunda parte deste Programa de Cooperagao, estando 

reunidas as condigoes para a realizagao das agoes em formato presencial.

No total, foram abrangidos diretamente pela Agao 33 desde o inicio do Programa um total de 

12 funcionarios do Parlamento Nacional de Timor-Leste em estagios na Assembleia da 

Republica, um deles em duas edigoes.

Em relagao a esta agao, referencia ainda para a Leitora de Portugues no Parlamento Nacional 

desde o inicio de 2018. 0 trabalho desenvolvido revelou-se de particular dinamismo, integrando 

varias atividades, com destaque, para alem dos cursos de formagao destinados a funcionarios e
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Deputados, para a produ<;ao de manuais, como o «Manual de Lingua Portuguesa - Nivel de 

Iniciagao 2». Torna-se, contudo, essencial assegurar uma maior assiduidade as aulas de 

Portugues.

III. ACOES EM CURSO E INICIADAS POR VIDEOCONFERENCIA EM 2020

ObservagoesData de TecnicosAsao

realiza??o abrangidos

Participa^ao da 

funcionaria da

Prevista a continuidade da27-28.01.20212. Apoio 

desenvolvimento e

ao

agao, no l9 semestre de 2021Videoconferencia

ARP Maria Teresaimplementagao de um 

quadro jundico sobre 

o direito de petigao

i

Monteiro

Fernandes

Participagao dos 

funcionarios do

PN (GEEJ)

- Casilda llda 
Afonso
- Rita Sequeira
- Zelia Auxiliadora 
Pereira Belo

Prevista a continuidade daParticipagao dos9-10. 12.202016. Apoio a 

implementagao do 

sistema

funcionarios da agao, no l9 semestre de 2021Videoconferencia

ARP Marinade

Figueiredodigitalizagao 

catalogagao do acervo 

do Arquivo Historico.

e

Participagao dos 

funcionarios do

PN (BIBARQ):

- Ines Soares Ku

- Vitor da Costa

8
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- Justino de Jesus

Salsinha Babo

- Deom'sio Lopes 

B. de Sousa

Prevista a continuidade daParticipagao dos 

funcionarios da

11.12.2020Outras colaboragoes.

agao, no l9 semestre de 2021VideoconferenciaApoio a dinamizagao 

da Biblioteca do ARP Paula Barata,

Helena MedeirosParlamento Nacional
e Luis Correia dade Timor-Leste
Silva

Participagao dos 

funcionarios do

PN (BIBARQ):

- Ines Soares Ku

Prevista a continuidade daParticipagao dos 

funcionarios da

15-17.12.2020,Outras colaboragoes.
agao, no l9 semestre de 2021VideoconferenciaApoio a elaboragao do 

Codigo de Etica e 

Conduta

ARP Laura Costa e

Ricardodo
FernandesParlamento e a

daelaboragao 

Avaliagao 

Desempenho dos 

Recursos Humanos

Participagao dos 

funcionarios do
de

PN (DDRH)

- Eduardo Corte-Parlamentares
Real

- Justina Anibal

Pinto

- Rita Sequeira

Em curso.Outras colaboragoes. 

Apoio a edigao da
a.



111111

iiiiiiiiiiHHliSiiiiiiii

t4ssembleia da ^epObuca

Constituigao

Republica

Democratica

da

de

Timor-Leste para

jovens.

IV. ACOES A DESENVOLVER DE 2021 A 2022

Data Indicativa deData inicialLocalA^ao

execugaoprevista

202120193. Realizagao de estudo sobre 

o impacto legislative desde

ARP

PN/ 13 semestre13 semestre

Videoconferencia2002

20214. Apoio a identificacao de 

necessidades legislativas

2019ARP

PN/ 13 semestre13 semestre

Videoconferencia

contmua 20215. Capacita^ao na area de 

apoio ao Plenario e as 

comissoes, nomeadamente 

no que respeita as fundees de 

fiscalizagao e controlo, ao 

processo legislative comum e 

aos processes legislatives 

especiais, com particular 

incidencia nos processes de 

apreciagao de atos legislatives 

do Governo e autoriza^oes 

legislativas

ARP

PN/ I5 semestre

Videoconferencia

20219. Formagao sobre o papel de 

fiscalizagao orgamental e 

polftica do Parlamento e

ARP 2019

PN/ 23 semestrel9 sem.

Videoconferencia
1
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elaboragao de guia de boas 

praticas

202110. Apoio ao desenvolvimento 

de um mecanismo de

ARP 2019

PN/ 29 semestreie sem.

Videoconferenciacoopera?ao com o Governo, 

para estabelecimento de 

procedimentos rigorosos e 

sistematicos de prestagao de 

informagao necessaria as 

atividades de fiscalizagao

2022Abril 2020ARPIS.Capacitagao sobre a 

elaboragao de sumarios, atas e 

registos audiovisuals das 

sessoes plenarias e das 

comissoes; organizagao dos 

respetivos arquivos; e regras 

de redagao e publicitagao do 

Jornal do Parlamento Nacional

PN/ l9 semestre

Videoconferencia

continua21. Envio regular de 

publicagoes e dossies de 

informagao produzidos pela

eCoop continua

ARP

202222. Apoio a organizagao de 

Conferencia de Parceiros de

ARP 2019

PN/ 22 semestre12 sem.

VideoconferenciaDesenvolvimento e

deRepresentantes

Parlamentos Beneficiaries

202125. Apoio a implementagao do 

sistema de gestao e 

desmaterializagao 

processes administrativos,

ARP 2019

PN/ 22 semestre22 sem.

Videoconferenciados

11
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incluindo utiliza^ao das 

aplica?6es de gestao 

integrada do patrimonio e da 

correspondencia

202126. Apoio a preparagao de 

cadernos de encargos na area 

da manutengao (ediffcios, 

viaturas, canalizagao e 

equipamentos de eletricidade 

e ar condicionado)

ARP Iniciada no 29

PN/ 29 semestresemestre de

Videoconferencia 2019

2022ARP meados

PN/ l9 semestrede margo/ 

im'cio de abrilVideoconferencia30. Capacitagao na area de 

desenvolvimento aplicacional de 2020

2021201934. Apoio a realizagao de 

estudo sobre a sensibilidade

ARP

PN/ l9 semestre29 semestre

Videoconferenciade genero no Parlamento, 

nomeadamente no que 

respeita as infraestruturas e 

cultura parlamentar, e na 

elaboragao do Plano de Acao 

para um Parlamento Sensivel 

ao genero.

202135. Apoio ao desenvolvimento 

implementagao de 

procedimentos de integragao 

das questoes de genero nos 

processes orgamental e de 

fiscalizagao, com base em 

relatorios governamentais e

ARP 2019

PN/ l9 semestre29 sem.e
Videoconferencia

12
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num estudo parlamentar 

sobre o impacto ornamental 

da igualdade de genero

202136. Apoio a elaborate e 

revisao da legislate e 

politicas do ponto de vista da 

igualdade de genero

ARP 2019

PN/ is semestre22 sem.

Videoconferencia

V. RECOMENDACOES

Os Secretarios-Gerais pretendem dar sequencia ao aprofundamento de rela^oes entre os 

responsaveis e tecnicos das varias areas, dinamizando assim os contactos entretanto 

estabelecidos.

VI. CONSIDERACOES FINAIS

0 Programa de Cooperagao entre a Assembleia da Republica de Portugal e o Parlamento 

Nacional de Timor-Leste para 2017-2022 atingiu assim, ate ao momento, urn bom m'vel de 

realizagao.

Todas as agoes decorreram de forma muito satisfatoria, realnando-se o empenhamento dos 

tecnicos de ambos os Parlamentos.

A presente avaliagao reflete nao so o balango das a^oes executadas, mas visa tambem a 

adequanao do planeamento das agoes futuras e respetivos conteudos as atuais necessidades do 

Parlamento Nacional. Considera-se que a duragao ideal das agoes de cooperagao em Portugal 

sera de cerca de 3 a 8 semanas, de acordo com a tematica da agao, de modo a permitir a 

realizagao de uma formagao de Portugues de 30 boras, potenciando assim as repercussoes no 

desenvolvimento dos estagios.

Face a atual situanao pandemica, as a^oes indicadas para concretizagao preveem, neste 

momento, a sua realizagao por videoconferencia, retomando-se as a^oes com execugao 

presencial quando estiverem reunidas as condigoes para a realizagao da agao nesse formate. As

i13
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agoes iniciadas por videoconferencia nao excluem a possibilidade de as mesmas serem 

retomadas em formato presencial quando estiverem reunidas as condigoes para o efeito.

Apresentando a realizagao de reunines por videoconferencia, entre os funcionarios dos dois 

Parlamentos, uma clara mais-valia para a preparagao e adequagao de conteudos das agoes do 

Programa, considera-se como boa pratica a realizagao de uma reuniao por videoconferencia de 

caracter preparatorio das agoes que se vierem a concretizar de forma presencial. A reuniao 

preparatoria da agao, por videoconferencia, devera realizar-se ate uma semana antes da data 

prevista para a agao presencial, com a participagao dos intervenientes na agao dos dois 

Parlamentos.

Os Secretarios-Gerais de ambos os Parlamentos consideram assim ser de todo conveniente 

prosseguir com as agoes do Programa de Cooperagao Parlamentar por forma a consolidar os 

resultados ate agora obtidos, continuando o bom progresso da execugao do Programa conforme 

existente.

Assinado a 12 de fevereiro de 2021, em dois exemplares.

0 Secretario-Geral do Parlamento Nacional0 Secretario-Geral da Assembleia da

de Timor-LesteRepublica de Portugal

VP
Adeline Afonso oe JesusAlbino de Azevedo Soares
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