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Reuniões – XIII Legislatura 

Associação dos Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa [ASGPLP] 

 

30.05.2016 – 02.06.2016 

Teve lugar, na Assembleia da República de Moçambique, entre os dias 27 e 29 de Setembro, o XVII Encontro dos 

Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa, sob o lema “Um novo rumo para a ASG-PLP”. 

Participaram os Secretários-Gerais, ou os representantes, de todos os parlamentos membros, à exceção da 

Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. 

 

Para além da apresentação dos relatórios da atividade de cada um dos Parlamentos presentes, debateram-se os 

desafios da cooperação multilateral no âmbito dos Parlamentos de Língua Portuguesa, perspetivando-se novos 

rumos para a ASG-PLP e outros temas de interesse comum, conforme resulta da Declaração Final aprovada. 

O XVII Encontro elegeu para Presidente da ASG-PLP o Secretário-Geral da Assembleia da República de Portugal, 

Albino de Azevedo Soares, e para Vice-Presidente, o Secretário-Geral da Assembleia Nacional de São Tomé e 

Príncipe, Domingos José da Trindade Boa Morte.  

Declaração Final | Plano de Atividades 2016-2017 | Moção de Elogio e Aprovação 
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30.05.2016 – 02.06.2016 

Realizou-se, na Assembleia da República, um Seminário sobre “A atualização das regras de legística”, destinado a 

quadros da área legislativa, que teve lugar no Auditório da Casa Amarela. 

Este evento integra-se no Programa de Atividades para 2015-2016 da Associação de Secretários-Gerais dos 

Parlamentos de Língua Portuguesa, aprovado na cidade da Praia, no seu XVI Encontro, e estiveram presentes 

técnicos de todos os Parlamentos que integram esta organização, bem como das Assembleias Legislativas Regionais 

dos Açores e da Madeira. 

Ver programa. 

 

16.11.2015 – 20.11.2015 

No âmbito da ASG-PLP realizou-se, em Brasília, o I Encontro dos Quadros de Gestão Orçamentária. 

O Encontro teve por objetivo a partilha de práticas e experiências na elaboração e execução orçamental e controle 

interno nos Parlamentos. A Assembleia da República esteve representada neste encontro pela Chefe da Divisão de 

Gestão Financeira, Susana Martins e pela Assessora Parlamentar da mesma área, Sofia Pires. 
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