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INTERVENÇÃO DE 

S.EXA O PRESIDENTE DO PARLAMENTO NACIONAL  

ARÃO NOÉ DE JESUS DA COSTA DO AMARAL 

 

Pela ocasião da abertura do “Programa de apoio técnico da House 

Democracy Partnershhip” 

7 de Junho de 2019 

 

 

Senhora Embaixadora dos Estados Unidos da América, Khathleen 

Fitzpatrick, 

Prezada delegação da House Democracy Partnership e do International 

Republican Institute, 

Senhoras e Senhores Deputados, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

É com muito agrado e enorme satisfação que declaro aberto o Programa 

de Apoio Técnico da House Democracy Partnership ao Parlamento 

Nacional. 
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É sempre com muito interesse que o Parlamento Nacional recebe este 

tipo de cooperação, que nos ajuda a conhecer melhor outros sistemas  e 

a aprender novas experiências. Um Parlamento tem que ser sempre 

uma instituição dinâmica e aberta aos desafios presentes e, para isso, é 

fundamental estar sempre actualizado sobre as melhores práticas 

internacionais. 

Para que os deputados cumpram o papel que a Constituição espera 

deles, para que exerçam o seu mandato com qualidade e em prol das 

expectativas que os cidadãos têm, é muito importante que saibam bem 

os instrumentos que têm ao seu dispor para exercer o seu mandato. 

E para tal, a partilha de experiências com deputados de outras 

geografias, assim como técnicos superiores parlamentares com muita 

experiência,  ajuda a rasgar horizontes e a melhorar a actividade dos 

deputados, não só a legislativa, mas também a de supervisão e de 

representação. 

 

Neste sentido, e graças ao apoio amigo dos Estados Unidos da América, 

através do Instituto Republicano Internacional e da House Democracy 

Partnership, até terça-feira poderemos contar com uma perspetiva 

prática e utilitária do que é ser deputado, e não meramente teórica.  
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Pretendemos que, no fim deste Programa os deputados tenham uma 

visão abrangente de como poderão melhorar o exercício do seu 

mandato, criando uma maior e melhor ligação aos cidadãos. 

 

Senhoras e Senhores Deputados, 

 

Com forte expectativa que este Programa ajude a melhorar o exercício 

do papel dos deputados, desejo que os trabalhos sejam bem-sucedidos 

e que o Programa seja um enorme sucesso! 

 

Muito obrigado! 

 

 

 

 

 


