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• Composição e Presidência;

• Encontros de Secretários-Gerais dos PLP;

• Cursos de Formação Interparlamentar;

• Encontros de Quadros dos Parlamentos de Língua Portuguesa;

• Um Novo Rumo Para a ASG-PLP;

• O novo sítio ASG-PLP;

• Plataforma de Cooperação. 



Génese

Assinado em Lisboa, a 30 de Janeiro de 1998.

Artigo 2º - A Associação tem por objetivos, tendo presente as afinidades culturais que ligam os Países 
de Língua Portuguesa:

a) promover o desenvolvimento da cooperação técnico-parlamentar comum;
b) contribuir para a modernização das instituições parlamentares;
c) facilitar o contacto pessoal e institucional dos seus membros;

Artigo 3º, nº 1 - A Associação é constituída pelos Secretários-Gerais ou cargos equivalentes dos 
Parlamentos das Repúblicas de Angola, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e 
Príncipe, Timor-Leste, Senado e Câmara de Deputados da República Federal do Brasil.

Artigo 4º, nº1 - A presidência da Associação é anualmente assegurada por um dos seus membros, que a 
assume pela ordem alfabética.



Composição e Presidência



Encontros de Secretários-Gerais dos PLP

• Foram realizados, até à data, 19 encontros, tendo a sua organização pertencido, de
forma diversificada, aos Parlamentos que integram a ASG-PLP. Sendo que
normalmente ocorre no país que naquele ano detém a presidência;

• Nestes encontros é consolidada a estrutura de cooperação, ao mais alto nível dos
responsáveis pela administração dos seus parlamentos, o que tem possibilitado a
definição das linhas fundamentais da cooperação.



Cursos de Formação Interparlamentar

• A realização destes cursos iniciou-se em 2004, por
iniciativa da Assembleia da República de Portugal que lhe
deu sequência até 2007;

• Depois de um período de interrupção, esta formação
retomou em 2018;

• Estes cursos abrangem um conjunto vasto de matérias,
em termos da organização dos parlamentos e dos
desafios que se lhe colocavam, tendo em conta as
mudanças nas sociedades contemporâneas e na forma
de comunicar com os cidadãos.



Cursos de Formação Interparlamentar



Cursos de Formação Interparlamentar
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Encontros de Quadros dos Parlamentos de 
Língua Portuguesa

• A realização destes encontros trouxe aos quadros dos diversos
parlamentos mais-valias evidentes, embora as áreas abrangidas e os
temas tratados tenham tido, ao longo do tempo, uma realização muito
diferenciada;

• Dinamização dos Encontros de Quadros através de 5 grandes áreas
temáticas:

• Processo Legislativo;

• Documentação e Informação;

• Administrativa e Financeira;

• Relações Públicas e Internacionais;

• Informática.



Encontros de Quadros dos Parlamentos de 
Língua Portuguesa

Atividades País Prazo 

XIV Encontro dos Quadros de Informática Angola A calendarizar

Encontro dos Quadros da Área de Redação e 

Audiovisual 

Brasil Segundo semestre 



Um Novo Rumo para a ASG-PLP

Chegados a este ponto, de 20 anos de vida da ASG-PLP, gostaríamos de
colocar em debate algumas propostas que poderão permitir dinamizar
o modelo de cooperação que tem vindo a ser seguido:

a) Tornar cíclica a organização dos Cursos de Formação Interparlamentar dos Parlamentos de
Língua Portuguesa;

b) Dinamização dos Encontros de Quadros para todas as áreas temática ;

c) Renovação do sítio web da ASG-PLP;

d) Estabelecer uma Plataforma de Cooperação que permita a partilha de soluções tecnológicas
de suporte às atividades parlamentares.



O novo sítio ASG-PLP



O novo sítio ASG-PLP



Principal desafio – novo sítio 

Torna-se ainda importante, para que a dinamização
comunicacional entre todos os Parlamentos seja efetiva, se crie
uma rede de interlocutores que suportem a atualização
permanente do sítio.



Plataforma de Cooperação

Projeto a ser desenvolvido pelos representantes do Brasil;

Está em fase de estudo as necessidades e expectativas dos
Parlamentos para o desenvolvimento desta dinâmica.



OBRIGADA!

Nádia Loureiro 
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