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Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe 

XIII ENCONTRO DE QUADROS NA ÁREA DE INFORMÁTICA DOS 

PARLAMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA (ASG-PLP) 

São Tomé, 21 a 23 de Fevereiro de 2018 

Relatório 

- Introdução 

No âmbito dos objetivos estratégicos da Associação dos Secretários-Gerais dos 

Parlamentos de Língua Portuguesa (ASG-PLP), realizou-se na Assembleia Nacional 

de São Tomé e Príncipe, de 21 a 23 de fevereiro de 2018, o XIII Encontro de Quadros 

da Área de Informática, sob o tema «TIO na Aproximação do Eleito/Eleitor». 

O Encontro que resulta do plano de atividades aprovado no XVIII Encontro da ASG-

PLP, realizado em setembro de 2017, em Portugal, desenvolveu os seguintes 

subtemas: 

1. As Tecnologias de Informação e o cidadão no Parlamento Angolano; 

2. Canais de Participação Popular; 

3. Participação popular por meio do Portal Web "e-Cidadania"; 

4. "c-cidadão - por um Parlamento mais Próximo do Cidadão"; 

5. Plataforma de submissão de Petições, Iniciativas Legislativas de Cidadãos e 

Referendos; 

6. Aplicativo interactivo "Conheça a Assembleia da República de Moçambique"; 

7. Governação digital, experiência de São Tomé e Príncipe. 

Neste evento, participaram os Quadros dos Parlamentos de Angola, Brasil, Cabo 

Verde, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. 

Participaram ainda como convidados os técnicos da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma do Príncipe. Estiveram ausentes os Parlamentos de Guiné-Bissau 

e Timor-Leste. 
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II - Atividades Desenvolvidas 

A cerimónia de abertura, que contou com a presença de Deputados membros do 

Conselho de Administração da ANSTP, membros de corpo diplomático, do 

Secretário-Geral e quadros desse Parlamento, foi presidida pelo Sr. Vice-Presidente 

da Assembleia Nacional, Dr. Levy Nazaré, que destacou a importância das TIO nos 

Parlamentos e no desenvolvimento de cada país, tendo apelado aos quadros a 

potenciar e materializar as experiências colhidas nestes encontros. 

O Sr. Secretário-Geral, Dr. Domingos Boa Morte, exprimiu o ensejo da Assembleia 

Nacional quanto a esse Encontro, tendo apelado a um diálogo aberto e franco que 

permita aprofundar os conhecimentos, trocas de ideias sobre as novas tecnologias 

de comunicação, as relações de amizades e criar fortes ligações entre os 

parlamentos. 

Ponto de Situação das TIC nos Parlamentos 

. 	Assembleia Nacional de Angola 

O Representante do Parlamento de Angola destacou o novo contexto político~ 

administrativo e enfatizou as melhorias, os desafios e as perspectivas. 

Como melhorias, referiu a implementação do projecto de desmaterialização das 

reuniões plenárias e aquisição de algumas aplicações. 

Como perspetivas, focalizou a autonomia no desenvolvimento aplicacional (K2); 

levantamento de processo e automatização de tarefas em três unidades orgânicas; 

LI 

aprimoramento de aplicação de gestão documental; instalação e entrada em 

produção das aplicações do arquivo áudio visual e diários parlamentares. 

• 	Câmara dos Deputados do Brasil 

O representante do Brasil destacou a situação da Diretoria de Inovação e Tecnologia 

da Informação que foi alçada a componente da estratégia corporativa da Câmara 

dos Deputados, discorreu também acerca da governança de TIO daquela Casa 
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Legislativa enfatizando as ações de promoção da aproximação do eleito/eleitor. Por 

fim apresentou indicadores e aplicativos/ serviços resultantes da governança 

apresentada. 

• 	Senado Federal do Brasil 

O Representante do Senado Federal apresentou o ponto de situação da área de Ti 

naquele parlamento, destacando a entrada em funcionamento do site disaster 

recovery, a publicação do Plano Diretor de TI, e a substituição da maior parte do 

parque de desktops. 

• 	Assembleia Nacional de Cabo Verde 

O Representante de Cabo Verde destacou as obras de remodelação do Palácio da 

Assembleia Nacional de Cabo Verde, dando destaque às obras realizadas na Sala 

de Sessões que foi transformada num Hemiciclo, com as condições necessárias para 

a realização e publicitação dos trabalhos da casa parlamentar cabo-verdiana. 

Descreveu os principais projetos em carteira para a IX legislatura, destacando a 

intenção de criação de condições para a transmissão web dos trabalhos das 

comissões parlamentares e da criação de uma rádio digital do parlamento. 

• 	Senado da Guiné Equatorial 

O Representante da Guiné Equatorial falou das dificuldades que o Senado ainda 

enfrenta em termos das TIC, por não ter um edifício apropriado para a sua sede. 

Destacou ainda os seus desafios como técnico informático do Senado, a 

necessidade de informatização da instituição, tendo apelado ao contributo de todos 

os parlamentas presentes. 

• 	Assembleia da República de Moçambique 

O Representante de Moçambique apresentou o balanço das prioridades, acoberto 

das orientações emanadas pela Presidente da Assembleia da República de 

Moçambique edo plano estratégica das TIC 2012/2015. 	
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Não obstante apresentar um balanço positivo, Moçambique apontou como 

constrangimentos a falta de orçamento próprio, rede cabeada obsoleta; falta de 

licenciamento de hardware e software e central telefónica obsoleta e avariada. 

Em relação às perspetivas, elencou a implementação de alguns dispositivos para a 

difusão da atividade parlamentar, nomeadamente o aplicativo 'Conheça a 

Assembleia da República de Moçambique" e o sistema de vídeo conferência pelas 

delegações provinciais. 

• 	Assembleia da República de Portugal 

A representante do Centro de informática da Assembleia da Republica de Portugal 

apresentou a evolução da concretização dos projetos planeados para 2017. 

Deu nota dos projetos implementados no último ano, decorrentes das necessidades 

identificadas pelo Grupo de Trabalho para o Parlamento Digital que se destinaram 

ao reforço da transparência Parlamentar e ao fortalecimento da proximidade ao 

Cidadão. Descreveu o projeto de interoperabilidade institucional, destinado à 

desmaterialização do Processo Legislativo entre os quatro órgãos de soberania 

envolvidos neste processo (Presidência da República, Assembleia da República, 

Governo e Tribunal Constitucional). 

Por fim detalhou a estratégia evolutiva planeada e os principais projetos a serem 

desenvolvidos em 2018, destacando que o ano se pautará pela consolidação e 

conclusão dos projetos já iniciados, cuja dimensão e complexidade acarreta um 

tempo de desenvolvimento e implementação alargado. 

• 	Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe 

O Representante de São Tomé e Príncipe falou das atividades em curso e os 

desafios para o ano corrente. 

Destacou as ações em curso, nomeadamente a requalificação do Datacenter, a 

reestruturação da rede física, o sistema de votação eletrónica, o sistema de gestão 

de endereçamento TV Corporativo e o sistema de videoconferência. 

No que concerne aos desafios destacou, aumento da quota de armazenamento do 

e-mail institucional; atribuição de novos equipamentos informáticos aos Senhores 

Deputados e serviços da ANSTP: realização de workshop sobre as soluções de TIC 
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para os novos Deputados; enquadramento de novos técnicos; Disseminação do 

ThinClient para os usuários da ANSTP; Base de Dados de Gestão Financeira 

Patrimonial e Recursos Humanos; e a reativação da comissão multissetorial para a 

internet. 

III - Apresentação de temas específicos 

As tecnologias de informação e o cidadão no Parlamento Angolano 

O representante do Parlamento Angolano abordou na sua apresentação às 

ferramentas ligadas a aproximação do Parlamento ao cidadão, ferramentas que 

permitem a visualização de informação e o diálogo com o cidadão. O representante 

do Parlamento angolano frisou ainda que as ferramentas de aproximação constam 

das prioridades da Assembleia Nacional. No que toca aos serviços que 

disponibilizam esta informação, o representante de angola mencionou o Portal de 

Internet e o sistema de áudio visual, como sendo os meios de tecnologias de 

informação e comunicação mais importantes na aproximação ao cidadão. 

Canais de participação popular - Câmara dos Deputados 

O analista do Brasil destacou os esforços da Câmara dos Deputados na promoção 

da participação popular, tendo lançado no último ano iniciativas, as quais foram 

objeto da apresentação: Projeto de Lei de Iniciativa Popular, CRM, Enquete, 

Autenticação Integrada e Desafio Legislativo. Todos pensados com tecnologias 

inclusivas e orientadas primordialmente para o conceito mobile first. 

A Câmara dos Deputados, por fim, ressaltou a imprescindibilidade de 

disponibilização de ambiente de colaboração entre membros da CPLP, para 

se voluntariou a criar servidor de repositório de código fonte e issue tracker (G 

Participação popular por meio do portal web e-Cidadania 

O Representante do Senado Federal do Brasil, na apresentação do tema, destacou 	á 

a evolução do grau de participação da sociedade na vida do Parlamento tendo em 

L 



(E 

Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe 

conta que a ferramenta apresentada possibilita ao cidadão brasileiro uma 

participação mais ativa no processo legislativo. Com  ela, ele pode sugerir propostas 

de leis, apoiar projetos de lei em tramitação e participar em tempo real, virtualmente, 

de reuniões dos senadores. 

"@-Cidadão - por um Parlamento mais Próximo do Cidadão" 

Relativamente ao tema, mostrou as várias ferramentas desenvolvidas pelos Serviços 

Informáticos, nomeadamente: o Site do Regimento, o Site em Comemoração do 25 0  

Aniversário da Constituição de Cabo Verde, os portais das Redes Parlamentares. 

Concluiu a sua apresentação destacando O Canal Web do Parlamento que permite 

a transmissão on-line das Sessões Plenárias, o Portal do Cidadão (@-cidadão)  e o 

Sistema de Informação Legislativa e Parlamentar (SILP), que está a ser trabalhado 

para ser o núcleo central de todas as ferramentas informáticas, que compõem o 

processo legislativo e parlamentar cabo-verdiano. 

Conheça a Assembleia da República de Moçambique 

Foi apresentado um aplicativo que pode ser disponibilizado em cd ou flash drive, 

contendo três campos: O Parlamento de A à Z, onde o cidadão pode familiarizar-se 

com os termos usados em Plenária; Jogos sobre ARM, onde é disponibilizado 

perguntas interativas sobre o Parlamento; Visita à ARP, onde há uma visita virtual 

aos espaços da Assembleia da República de Moçambique. 

Plataforma de submissão de Petições, Iniciativas Legislativas de Cidadão e 

Referendos 

O representante da Assembleia da República de Portugal apresentou as motivações 

e ferramentas utilizadas no desenvolvimento das plataformas de aproximação do 

Parlamento ao cidadão no âmbito de Petições, Iniciativas Legislativas de Cidadão e 

Referendos. 

Foram apresentadas as leis e resoluções que motivaram a utilização de tecnologias 

abertas e que impulsionaram a disponibilização de uma plataforma online que 

permitisse a submissão de Petições, Iniciativas Legislativas de Cidadãos 

Referendos apresentados por cidadãos. Foi detalhada a abordagem utilizada para a 	// 
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escolha tecnológica e ainda o fluxo genérico pelo qual as iniciativas acima referidas 

devem passar. Por último, foram detalhados os problemas que surgiram durante o 

desenvolvimento e as soluções encontradas. 

Por fim, foi feita uma demonstração ao vivo do produto final, resultado do 

desenvolvimento feito. 

Governação Digital - Experiência de São Tomé e Príncipe 

O Sr. Deputado José Manuel Costa Alegre, na apresentação deste tema, teceu uma 

abordagem daquilo que é a governação eletrónica em São Tomé e Príncipe e o seu 

percurso. 

No decorrer da apresentação foi realçado, pelo Sr. Deputado, o processo de 

transformação da governação eletrónica em governação digital, sendo que o produto 

final tem como foco o cidadão. 

IV - Conclusões e Recomendações 

O XIII Encontro dos Quadros de Informática dos Parlamentos de Língua Portuguesa 

reafirma a pertinência destes encontros no reforço da cooperação interparlamentar, 

elevando a importância da troca de experiência para a promoção da evolução das 

TIC nos parlamentos de língua portuguesa. Constatou-se, durante as respectivas 

apresentações dos parlamentas participantes, que as TIC registaram uma evolução 

significativa, tendo de certa maneira contribuído para a melhoria dos serviços 

prestados aos parlamentares e aos cidadãos. 

Não obstante as melhorias registadas, ainda se podem encontrar constrangimentos 

em alguns parlamentas, a realçar: 

1. Dificuldade na materialização da cooperação interparlamentar na área das 

TIO; 

2. Número insuficiente de técnicos para responder com prontidão às exigências 

das TIC; 

3. Carência de recursos financeiros diretamente afetos às TIC; 	 IK 
4. Fraca concretização dos Planos Estratégicos das TIC; 
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5. Planificação e implementação de projetos informáticos sem o envolvimento 

dos serviços competentes; 

6. Atendimento parcial às recomendações emanadas nos encontros de quadros 

de informática pelos decisores. 

Face ao exposto acima, os participantes do XIII Encontro recomendam: 

a) Que seja materializada uma plataforma de cooperação que permita a partilha 

de soluções tecnológicas de suporte às atividades parlamentares, de acordo 

com a sugestão do Senhor Presidente do Parlamento de S. Tomé e Príncipe, 

Eng.° José da Graça Diogo; 

b) Reforço de recursos humanos especializados afetos às áreas das TIO; 

c) Que o orçamento do parlamento fixe verbas destinadas às áreas das TIO, que 

permita implementar as atividades planeadas; 

d) Maior envolvimento da administração na implementação dos projetos 

previstos nos planos estratégicos e avaliações periódicas para o seu 

acompanhamento; 

e) Centralização da gestão e operação de sistemas de informação nos serviços 

de informática; 

f) Tendo em conta o reconhecimento atribuído pelos Secretários-Gerais às TIO, 

sugere-se que as recomendações emanadas dos encontros de quadros de 

TIO façam parte da agenda dos encontros dos Secretários-Gerais da ASG-

PLP; 

g) Que o responsável de informática do País anfitrião seja designado para 

apresentar as conclusões e recomendações deste encontro aos Secretários-

Gerais; 

h) Extensão, às Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas do 

Parlamento anfitrião, do convite para participação nestes encontros; 

i) A realização do XIV encontro de quadros de informática no País que detiver 

a presidência da ASG-PLP. 

V - Considerações finais 
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Os participantes do XIII Encontro congratularam-se com o reconhecimento do Sr. 

Secretário-Geral da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, Domingos Boa 

Morte, da importância desse encontro para a troca de experiência entre os 

participantes, o que promove um diálogo aberto e franco e permite aprofundar os 

conhecimentos e a cooperação no domínio das novas tecnologias de informação e 

comunicação. 

Os participantes exprimiram ainda a sua gratidão à Assembleia Nacional de São 

Tomé e Príncipe, na pessoa do Sr. Secretário-Geral, pela hospitalidade e condições 

proporcionadas para a realização do evento. 

Os participantes do XIII encontro comprometem-se a responder a um inquérito sobre 

o grau de maturidade das TIC nos seus Parlamentos e apresentar o seu resultado 

aos Secretários-Gerais. 

Comprometem-se igualmente a disponibilizar todas as soluções tecnológicas 

passíveis de serem adotadas pelos Parlamentos da CPLP, numa plataforma de 

cooperação interparlamentar. 

A sessão de encerramento do XIII Encontro dos Quadros de Informática foi presidida 

pelo Presidente do Conselho de Administração da Assembleia Nacional de São 

Tomé e Príncipe, o Sr. Deputado Carlos Correia Cassandra, que agradeceu e 

enalteceu o contributo dos quadros informáticos dos parlamentos da CPLP, uma vez 

que as ferramentas disponibilizadas pelos referidos permite aos parlamentares ter 

uma política mais prestativa de aproximação eleito/eleitor. 

São Tomé, 23 de fevereiro de 2018. 

Assembleia Nacional de Angola 

Câmarados epu 	Brasil 
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