Gabinete da Secretária-Geral

RELATÓRIO DE MISSÃO
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
18 A 21 DE JULHO DE 2005

I.
VI ENCONTRO DA ASG-PLP
18 A 21 DE JULHO DE 2005
À semelhança do que tem anualmente ocorrido, o VI Encontro da ASG-PLP,
Associação de Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa, teve lugar,
sob a Presidência do Secretário-Geral da Assembleia Nacional santomense, nos dias
18 a 21 de Julho de 2005, na cidade de São Tomé, conforme agenda que se anexa.
Participaram delegações dos Parlamentos de Angola, Brasil (Câmara de Deputados),
Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Portugal, São Tomé e Príncipe e TimorLeste, cujo respectivo elenco igualmente se anexa.
Destaca-se que o Programa inicial previa, somente, dois dias de trabalho. No entanto,
o interesse dos assuntos agendados bem como a riqueza das intervenções efectuadas
forçaram o prolongamento dos trabalhos para um terceiro dia.

TEMAS EM DEBATE
Os trabalhos decorreram em torno de três temas centrais:
- a interacção entre o Parlamento e a sociedade, via Internet;
- a organização parlamentar;
- a formação de quadros parlamentares.
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- a interacção entre o Parlamento e a sociedade, via Internet;
Intervieram os Directores de Informática da Assembleia da República da Portugal (Dr.
João Viegas) e da Câmara de Deputados da República Federativa do Brasil (Dr. Luiz
António Eira) que apresentaram, respectivamente, um seminário sobre «A utilização
de tecnologias de informação e comunicação para levar o Parlamento aos cidadãos» e
um workshop sobre «As Boas Práticas da Câmara dos Deputados do Brasil na
aproximação do Parlamento ao Cidadão», bem como as inovações introduzidas no
portal da CD do Congresso brasileiro no sentido de promover uma maior transparência
das actividades desta Câmara.
O Director-Geral da Câmara de Deputados do Brasil procedeu apresentou o projecto
«Serviços de aproximação do parlamento à sociedade por meios de sítios da
Internet», nos termos do qual esta Câmara se disponibiliza a alojar e desenvolver as
páginas da Internet dos Parlamentos lusófonos que não tenham capacidade de, por si
só, desenvolverem e alimentarem esta estrutura. Esta proposta de cooperação de
desenvolvimento dos sítios dos Parlamentos lusófonos foi acompanhada de uma
proposta de formação na área de informática. Refira-se que a CD do Congresso tem
um Centro de Formação (CENFOR) que disponibiliza cerca de 5600 vagas por
semestre para cursos vários, fazendo o recurso, também, ao ensino a distância.
Foi apresentada, pela Secretária-Geral da ARP, a nova página web da ASG-PLP,
cujos financiamento e nova estrutura foram da inteira responsabilidade do Parlamento
português.
Esta nova página (www.asg-plp.org) permite um carregamento partilhado e
descentralizado pelos Parlamentos membros da Associação. Refira-se, ainda, que
neste VI Encontro ficou definida a rede de correspondentes dos Parlamentos os quais
serão os responsáveis pela actualização da informação constante da página. Ficou,
também, decidido, que os Secretários-Gerais serão os responsáveis pelo conteúdo da
página.
Saliente-se que a CD do Brasil procedeu, ainda, à apresentação sumária do sítio da
Internet do Fórum do PLP, compromisso assumido na reunião havida em Janeiro
deste ano em Brasília.
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Na sequência das propostas apresentadas no âmbito deste ponto ficou decidida a
realização de um novo encontro dos técnicos de informática, a ter lugar no Brasil.
- a organização parlamentar;
No âmbito do ponto dois, o Consultor para área do apoio ao plenário da ANSTP, o
qual desenvolve as suas tarefas junto da Assembleia santomense ao abrigo do
Programa de Cooperação Bilateral Luso-Santomense, procedeu à apresentação de
um estudo sobre a “Organização do trabalho parlamentar”.
A Secretária-Geral da ARP apresentou o Relatório sobre o Inquérito sobre o Perfil dos
Parlamentos. Trata-se de um estudo comparativo sobre o perfil dos Parlamentos
lusófonos, as suas estruturas orgânicas, a distribuição de competências, as
metodologias de trabalho, a tipologia de processos e recursos (humanos, tecnológicos,
financeiros) envolvidos. Teve como base o envio de um questionário exaustivo aos
Parlamentos associados e cujas respostas se encontram disponíveis na página da
ASG-PLP.

- a formação de quadros parlamentares;
Por fim, no âmbito do último ponto, a Secretária-Geral da ARP apresentou o programa
do II Curso de Formação Interparlamentar, o qual se prevê que decorrerá em Lisboa,
de 11 a 27 de Outubro.
Todas as delegações presentes foram unânimes em reconhecer a mais valia da
formação multilateral bem como o impacto positivo que a I Edição do Curso teve nos
respectivos Parlamentos.
A ARP acolherá 4 funcionários de cada Parlamento, os quais poderá também intervir
como oradores em matérias à sua escolha. A novidade deste ano prende-se com a
participação dos funcionários da CD do Brasil.
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OUTROS ASSUNTOS
Cada Secretário-Geral procedeu ao relato das actividades desenvolvidas no respectivo
Parlamento ao longo do corrente ano.
Foi alterado o art.º 3.º dos Estatutos da Associação no sentido de esclarecer o sentido
do termo Secretário-Geral, uma vez que nem todos os Parlamentos usam a mesma
denominação, muito embora sendo para o exercício das mesmas funções.
O Senhor Secretário-Geral da Assembleia Nacional de Cabo-Verde apresentou o
Relatório da Preparação do IV Fórum dos Parlamentos de Língua Portuguesa, bem
como as Conclusões deste encontro, uma vez que a anterior Presidência coube ao
Parlamento cabo-verdiano.
A Secretária-Geral da ARP ficou, conjuntamente com o seu homólogo angolano, de
apresentar na reunião do próximo ano uma proposta de revisão dos Estatutos da
Associação.
A Presidência da ASG-PLP para o ano 2005/2006 será assumida pelo Senhor
Director-Geral da Câmara de Deputados do Congresso brasileiro e a Vice-Presidência
pelo Director do Secretariado do Parlamento Nacional de Timor-Leste.

Destaca-se, finalmente, o excelente ambiente verificado entre os participantes bem
como a elevada qualidade na organização e assistência técnica à reunião, assegurada
pelos funcionários da Assembleia Nacional da São Tomé e Príncipe.
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II.
COOPERAÇÃO PARLAMENTAR
Paralelamente à reunião da ASG-PLP a Secretária-Geral da ARP procedeu à entrega
de diverso material informático, cumprindo assim um dos objectivos constantes do
Programa de Cooperação.
De igual forma os Secretários Gerais da Assembleia da República e da Assembleia
Nacional de São Tomé e Príncipe procederam à assinatura do Relatório de Avaliação
Intercalar do Programa de Cooperação Parlamentar Luso-Santomense 2004/2006.
No balanço da cooperação parlamentar os respectivos Secretários-Gerais destacaram
o seguinte:
-

A implementação das acções previstas no quadro do Programa de Cooperação
Parlamentar Luso-Santomense 2004-2006, tem conhecido resultados bastante
satisfatórios que vão no sentido de se atingir os objectivos preconizados;

-

O esforço desenvolvido pelos intervenientes, santomenses e portugueses,
contribuiu significativamente para o reforço das competências e aptidões dos
funcionários parlamentares envolvidos e, consequentemente, para o fortalecimento
da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe;

-

A execução do Programa de Cooperação Parlamentar Luso-Santomense 20042006 reforçou as relações institucionais e funcionais entre a ANSTP e a ARP.

Atendendo os resultados alcançados, a execução do Programa é exemplar, estando
todas as acções previstas a serem realizadas.
Considerando a importância da consolidação dos Projectos em curso, e a sua
contribuição para o aprofundamento e desenvolvimento da Instituição Parlamentar de
São Tomé e Príncipe, as Partes concluíram que a sua continuidade é desejável,
devendo-se, portanto, prever a elaboração de um novo Programa de Cooperação
Parlamentar pluridisciplinar e integrado, cujos contornos definitivos serão delineados
durante a segunda acção de avaliação, prevista para Julho de 2006.
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Palácio de São Bento, aos 12 de Agosto de 2005

A Secretária-Geral

(Cons. Adelina Sá Carvalho)
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