PLANO DE ACÇÃO ANUAL DO PARLAMENTO NACIONAL PARA 2014
OBJECTIVO GLOBAL: Na qualidade de órgão legislativo soberano do Estado, o Parlamento pretende representar verdadeiramente
o povo e ser transparente, acessível, responsável e eficaz nas suas funções legislativa, de fiscalização e
representação.
Resultados Esperados por Trimestre
Local de
Custos
Até
Até
Até 30
Até 31
Objectivo
Resultados
Indicador de
Actividades
Implementaç Estimados
31
30
Setembr Dezemb
Especifico
Esperados
Desempenho
ão
(US$)
Març Junh o
ro
o
o
OBJECTIVO GERAL 1: Contribuir para um escrutínio eficaz e competente das propostas e projectos de leis apresentadas ao
Parlamento Nacional, e realizar uma efectiva fiscalização da acção do Governo e desempenhar com eficácia as suas funções de
representação.
1.1.
(a) Sessões de (a) Leis com Número de
Parlamento
trabalho
para
matérias
de
sessões
de
Nacional e
(a) Assegurar
interesse
trabalho
13 distritos
uma melhoria análise das
propostas
e
público
sobre
qualitativa dos
projectos de
submetidas a
propostas e
projectos e
lei.
Seminários
debate
e
projectos de
propostas de
e conferências melhoradas
lei.
lei.
sobre os temas antes da
(b) Garantir a das iniciativas aprovação pelo Número de
participação
legislativas.
Parlamento.
seminários e
da sociedade
conferências.
(b) Audiências
civil e dos
Propostas de
públicas.
cidadãos no
Número de
Leis do
processo
audiências
Governo:
legislativo.
(i) Pacote de
públicas
Lei do
sobre
Regime
propostas e
Especial dos projectos de
Bens
lei.

Objectivo
Especifico

Actividades

Resultados
Esperados
Imoveis
(ii)
Pacote
de Lei do
Poder Local
(iii) Codigo
de Registo
Civil
(iv)
Lei
Geral da
Comunicaçã
o Social
Projecto de
Leis do
Parlamento
Nacional:
(i) Lei AntiCorrupção
(ii)
Debate
sobre o
relatório
CAVR e
CAV
(iii)
Lei de
Reparação
das Vitimas
(iv)
Lei do
Instituto da

Indicador de
Desempenho

Resultados Esperados por Trimestre
Local de
Custos
Até
Até
Até 30
Até 31
Implementaç Estimados
31
30
Setembr Dezemb
ão
(US$)
Març Junh o
ro
o
o

Objectivo
Especifico

Actividades

Resultados
Esperados

Indicador de
Desempenho

Resultados Esperados por Trimestre
Local de
Custos
Até
Até
Até 30
Até 31
Implementaç Estimados
31
30
Setembr Dezemb
ão
(US$)
Març Junh o
ro
o
o

Memória
(v)
Lei da
Pensão
vitalícia
(vi)
Lei de
Protecão do
Património
(vii) Lei de
Proteção e
Defesa do
Consumidor
(b) Contributos
da sociedade
civil ajudam a
aproximar a
visão dos
governantes da
do público
1.2. Melhorar
a
comunicação
ea
cooperação
institucional
com os
demais órgãos

Encontros e
reuniões entre
as Comissões e
os Ministérios,
Secretarias de
Estado e
Direcções
Nacionais.

Realizar uma
efectiva
fiscalização da
acção do
Governo, para
garantir
transparência e
prestação de

Número de
Parlamento
reuniões de
Nacional
Comissões
com
Ministérios,
Secretarias
de Estado e
outros órgãos

Objectivo
Especifico

Actividades

do Estado
para uma mais
efectiva
fiscalização
do Governo

Resultados
Esperados

Indicador de
Desempenho

contas.

do Estado.

Resultados Esperados por Trimestre
Local de
Custos
Até
Até
Até 30
Até 31
Implementaç Estimados
31
30
Setembr Dezemb
ão
(US$)
Març Junh o
ro
o
o

1.3. Garantir
que as
comissões
funcionam
como um dos
canais de
comunicação
entre o
Parlamento e
as populações
locais,
fiscalizam no
terreno a
acção e os
resultados da
actividade do
Governo

Visitas locais
para contacto
com as
populações,
autoridades
locais,
responsáveis
distritais e
observação de
projectos e
programas do
Governo

Melhor
percepção do
impacto real
das políticas
públicas,
programas e
projectos do
Governo.

Número de
Parlamento
relatórios de Nacional e
visitas locais, 13 distritos
vis-a-vis
número de
visitas.

1.4. Reforçar
a capacidade
dos
Deputados em
matérias

Seminários,
workshops e
visitas de
estudo para
Deputados e

Os Deputados
compreendem
melhor os
assuntos sobre
os quais têm

Relatórios
das visitas de
estudo são
discutidos
nas

Número de
relatórios
submetidos
ao Plenário.
Número de
relatórios
remetidos ao
Governo
para
resposta.
Parlamentos
e instituições
governament
ais e
organizações

Objectivo
Especifico
relacionadas
com o papel e
funcionament
o do
Parlamento,
políticas
públicas
incluídas no
Programa do
Governo e
outros temas
de relevância
actual

Actividades

Comissões.

Resultados
Esperados

Indicador de
Desempenho

que decidir no
exercício das
suas funções e
responsabilida
des.

Comissões e
no Plenário.

Resultados Esperados por Trimestre
Local de
Custos
Até
Até
Até 30
Até 31
Implementaç Estimados
31
30
Setembr Dezemb
ão
(US$)
Març Junh o
ro
o
o
internacionai
s no
estrangeiro.

OBJECTIVO GERAL 2: Promover a democracia parlamentar através do reforço da capacidade das bancadas parlamentares e da
efectividade do seu desempenho
2.1. Melhoria
do
desempenho
das Bancadas
Parlamentares
no
cumprimento
do seu papel,
exercendo

Garantir Maios
financeiros
para o trabalho
das bancadas
parlamentares.

As Bancadas
Parlamentares
exerçam mais
efectivamente
os seus poderes
regimentares e
contribuem
para o reforço
da democracia

Número de
resoluções e
deliberações
submetidas;
Número de
Projectos de
Lei;
Número de
instrumentos

Parlamento
Nacional

644,000

Objectivo
Especifico

Actividades

mais
efectivamente
os seus
poderes e
prerrogativas
regimentares.

Resultados
Esperados
parlamentar

Indicador de
Desempenho

Resultados Esperados por Trimestre
Local de
Custos
Até
Até
Até 30
Até 31
Implementaç Estimados
31
30
Setembr Dezemb
ão
(US$)
Març Junh o
ro
o
o

de
fiscalização
política
utilizados.

OBJECTIVO GERAL 3: Assegurar a orientação estratégica do desenvolvimento institucional do Parlamento Nacional. Aumentar a
eficiência da administração parlamentar, promover a melhoria do exercício das competências do Conselho de Administração e a
supervisão da acção do Secretariado-geral
3.1. Dotar o
Rever,
Discussão do
Capacidade
Parlamento
(Financiamen
Parlamento
actualizar e
projecto e
reforçada ao Nacional
to das
Nacional de
adoptar
Aprovação
nível das
actividades
um
formalmente o formal do
funções
do Plano
instrumento
projecto de
Plano
legislativas;
Estratégico
orientador da Plano
Estratégico e
escrutínio
que vier a ser
sua estratégia Estratégico do início da sua
mais efectivo
aprovado)
de
Parlamento
implementação da acção
desenvolvime Nacional
governament
nto
al; melhor
institucional.
diálogo entre
Deputados e
o público; e
apoio à
administraçã
o
parlamentar.
3.2. Melhorar

O CdA reúne-

Parlamento

Parlamento

Parlamento

Não tem

Objectivo
Especifico
o desempenho
do Conselho
de
Administração
(CdA) no
exercício
eficaz do seu
papel.

Actividades

se
mensalmente;
O CdA dá
orientações
estratégicas; o
CdA pede e
recebe contas e
relatórios do
Secretáriogeral.
3.3. Melhorar Elaborar
o planeamento planos de
de
actividades do
actividades,
Parlamento
sua execução
Nacional e do
e
Secretariado,
monitorização monitorizar a
sua
implementação
, através de
relatórios
trimestrais e
anuais de
execução.

Resultados
Esperados

Indicador de
Desempenho

Nacional
dotado dos
meios,
funcionários e
serviços de que
necessita para
desempenhar
as suas
funções.

Nacional a
funcionar de
forma eficaz
e Deputados
capazes de
desempenhar
as suas
funções.

Níveis de
execução das
actividades e
do orçamento
mais elevados

Número de
Divisões que
relatam
trimestralme
nte.

Resultados Esperados por Trimestre
Local de
Custos
Até
Até
Até 30
Até 31
Implementaç Estimados
31
30
Setembr Dezemb
ão
(US$)
Març Junh o
ro
o
o
Nacional
custos
próprios

Parlamento
Nacional

Não tem
custos
próprios

Percentagem
de
actividades
executadas

OBJECTIVO GERAL 4: Assegurar uma actuação eficaz do parlamento Nacional nas relações internacionais e diplomacia
parlamentar
4.1. Assegurar Participação de Reuniões

Contactos e

Vários

Objectivo
Especifico
o
cumprimento
das
obrigações
internacionais
e exercer uma
diplomacia
parlamentar
eficaz.

Actividades

delegações
parlamentares
nas reuniões
interparlament
ares e viagens
diplomáticas.

4.2. Cumprir
Organização
as
da V Reunião
responsabilida da AP-CPLP
des do
em Dili.
Parlamento
Nacional
enquanto
membro da
Participação
AP-CPLP e
nas reuniões
ASG-PLP
dos órgãos da
AP-CPLP.
Participação
nos encontros
promovidos
pela ASG-PLP.

Resultados
Esperados
interparlament
ares e viagens
diplomáticas

Reunião
organizada
com sucesso e
participação
máxima dos
países
membros.

Indicador de
Desempenho
relações
bilaterais
reforçados.

Resultados Esperados por Trimestre
Local de
Custos
Até
Até
Até 30
Até 31
Implementaç Estimados
31
30
Setembr Dezemb
ão
(US$)
Març Junh o
ro
o
o
parlamentos
no
estrangeiro.

Evento
Dili
organizado na
data prevista
e de acordo
com o
planeamento.
Outros
países
Cooperação
e
membros da
Participicação
relações com CPLP e da
efetiva nas
os outros
ASG-PLP.
reuniões da
países
AP-CPLP e
membros
ASG-PLP e
contributo para reforçadas.
o
desenvolvimen
to das
organizações.

500,000

Resultados Esperados por Trimestre
Local de
Custos
Até
Até
Até 30
Até 31
Objectivo
Resultados
Indicador de
Actividades
Implementaç Estimados
31
30
Setembr Dezemb
Especifico
Esperados
Desempenho
ão
(US$)
Març Junh o
ro
o
o
OBJECTIVO GERAL 5: Prestar serviços de qualidade aos Deputados, Plenário, Comissões parlamentares e outros órgãos do
Parlamento Nacional.
5.1.
Mecanismo
Parlamento
Não tem
Conceber e
Os
Implementar e executar
Naciona
custos
mecanismos de criado;
monitorizar a mecanismo de
l
próprios
monitorização Nº de
implementaçã monitorização
reuniões de
do Plano
o do Plano
e avaliação da
coordenação;
Anual de
Nº de
Anual de
execução do
Actividades
Actividades
relatórios de
Plano Anual de instituídos e
do
Actividades do implementação execução dos
Secretariado- Secretariadoplanos
iniciada.
Geral
Geral
5.2.
(a)
Capacitação
in-house dos
funcionários
em matérias
relacionadas
com o
conteúdo
funcional dos
seus cargos.
(b) Exposição
dos
funcionários a

(a) Cursos e
acções de
formação
teórico-prática,
prestados por
assessores
internacionais e
outros

(b) Visitas de
estudo ao
estrangeiro.

(a) Melhoria
dos
conhecimentos
técnicos e
competências
profissionais

(a) Número
Timor-Leste
de acções de e no
formação
estrangeiro
prática (por
posição e por
divisão).

(b) A
observação da
experiencia de
outros
parlamentos

(b) Número
de visitas de
estudo ao
estrangeiro
(por área de
competência

Objectivo
Especifico

Actividades

experiências
de outros
países e ao
intercâmbio
técnicoprofissional
5.3. Elevação
da
qualificação
académica dos
funcionários,
principalment
e através de
formação pósgraduada

Programa de
Cursos de Pósgraduação no
exterior.

Resultados
Esperados

Indicador de
Desempenho

promove a
inovação de
métodos de
trabalho.

técnica).

Qualidade
técnica dos das
pesquisas e
análises
substancialmen
te melhorada.

Nº de
funcionários
enviados para
cursos de
pósgraduação.

Resultados Esperados por Trimestre
Local de
Custos
Até
Até
Até 30
Até 31
Implementaç Estimados
31
30
Setembr Dezemb
ão
(US$)
Març Junh o
ro
o
o

Timor-Leste
e no
estrangeiro

Índice de
satisfação dos
Deputados
5.4. Introduzir (a)
(a) Plano de Parlamento
Os
e/ou
Desenvolver
carreira
Nacional
funcionários
elaborado e
implementar
um plano de
têm maior
um sistema
carreiras para
motivação para proposto.
que avaliação funcionários.
o trabalho
de
(b) Número
porque
desempenho
(b) Aumentar
conhecem bem de pessoal de
direcção e
baseado em
as qualificações os objectivos
chefia que
resultado;
das chefias em das suas
participaram
Elevar a
liderança e
unidades
nos cursos.
motivação dos gestão
orgânicas e

Objectivo
Especifico

Actividades

funcionários
(c) Divulgar os
objectivos das
Divisões e
Direcções
entre os
funcionários.

Resultados
Esperados
estão
conscientes
dos resultados
que eles são
esperados

Contratação de
assessoria
técnica
especializada
para apoiar os
órgãos do
Parlamento no
desempenho
das suas
funções

(c) Planos
anuais das
divisões
apresentados
e discutidos
com os
funcionários.
(d) Planos
individuais
de trabalho
de todos os
funcionários
elaborados e
aprovados
pelos chefes.

(d) Estabelecer
planos anuais
individuais de
trabalho e
monitorar a
sua execução

5.5 Garantir
assistência
técnica
especializada
aos trabalhos
do Parlamento
Nacional

Indicador de
Desempenho

Resultados Esperados por Trimestre
Local de
Custos
Até
Até
Até 30
Até 31
Implementaç Estimados
31
30
Setembr Dezemb
ão
(US$)
Març Junh o
ro
o
o

O Parlamento
nacional
desempenha
satisfatoriamen
te as suas
funções
constitucionais
e legais

Percentagem
de vagas
preenchidas.
Índice de
satisfação
dos
Deputados
com o
serviço

Dili, TimorLeste

1,013,136

Objectivo
Especifico

Actividades

Resultados
Esperados

Indicador de
Desempenho

Resultados Esperados por Trimestre
Local de
Custos
Até
Até
Até 30
Até 31
Implementaç Estimados
31
30
Setembr Dezemb
ão
(US$)
Març Junh o
ro
o
o

prestado.

5.6 Assegurar
a produção de
actas das
sessões
plenárias do
Parlamento
Nacional e a
publicação do
Jornal do
Parlamento
Nacional

Estabeleciment
o da unidade de
transcrição e
redacção,
através da (a)
incorporação
dos redactores
em fase final de
formação; (b)
produção de
termos de
referência,
procedimentos
e manuais
operacionais
para o serviço
de transcrição e
redacção; (c)
aquisição de
mobiliário e

O Parlamento
Nacional
possui actas
das sessões
plenárias.
O Parlamento
Nacional
publica o se
jornal, com os
actos
determinados
pela LOFAP

Avaliação de
desempenho
pelos
supervisores
e
contrapartes.
Número de
actas contra
o número de
sessões
plenárias
realizadas.
Tempo de
produção e
publicação
das actas.
Jornal do
Parlamento
publicado
com a
periodicidad
e
estabelecida.

Parlamento
Nacional,
Dili, TimorLeste

Objectivo
Especifico

Actividades

Resultados
Esperados

Indicador de
Desempenho

Resultados Esperados por Trimestre
Local de
Custos
Até
Até
Até 30
Até 31
Implementaç Estimados
31
30
Setembr Dezemb
ão
(US$)
Març Junh o
ro
o
o

equipamento
informático
OBJECTIVO GERAL 6: Dotar o Parlamento Nacional de infra-estruturas, equipamentos e meios materiais conducentes a um
desempenho mais efectivo das suas funções de legislação, fiscalização e representação
6.1. Criar
Gestão a
Construção do Construção do Concurso
Sede do
cargo do
todas as
novo edifício
novo edifício
internacional Parlamento
condições
Fundo de
de Parlamento iniciada.
para a
Nacional,
InfrainfraNacional.
construção
Dili, Timorestruturas
estruturais
do novo
Leste.
necessárias ao
edifício
bom
lançado e
funcionament
concluído.
o do
Obra
Parlamento
adjudicada.
Nacional.
6.2.
Aquisição de
O parque
654,527
Índice de
Sede do
Continuação
equipamento e informático
satisfação
Parlamento
da construção programas
responde às
dos todos
Nacional,
do parque
informáticos.
necessidades
órgãos do
Dili, Timorinformático
actuais do PN
Parlamento
Leste
do Parlamento
Nacional
Nacional
com sistema
informático.
OBJECTIVO GERAL 7: Elevar a sensibilidade e a compreensão para a construção de consensos entre os membros do Grupo de
Mulheres Parlamentares de Timor-Leste e Deputados do Parlamento para promover a importância da abordagem integrada do género
no Parlamento.
7.1.
Reforçar a
Deputados e
Número de
Parlamento
170,000

Objectivo
Especifico
Sensibilizar e
desenvolver a
capacidade do
GMPTL de
modo a
promover a
abordagem
integrada do
género no
Parlamento
Nacional.

Actividades

organização e
o
funcionamento
do GMPTL
para promover
a
sensibilização
dos deputados
e do público
através de
informação,
campanhas nos
media e
consultas
pública.

Resultados
Esperados
público mais
sensíveis às
questões da
igualdade de
géneros.
Deputados
sensibilizados
para a
igualdade de
géneros
aquando dos
seus trabalhos
de legislação,
orçamento e
análise das
políticas
públicas

Indicador de
Desempenho
encontros
regulares do
GMPTL.
Número de
boletins da
GMPTL
produzidos e
disseminados
a nível
nacional e
regional.
Número de
acções de
capacitação
para
membros do
GMPTL e
Deputados
sobre a
abordagem
integrada do
género.
Número de
actividades
de

Resultados Esperados por Trimestre
Local de
Custos
Até
Até
Até 30
Até 31
Implementaç Estimados
31
30
Setembr Dezemb
ão
(US$)
Març Junh o
ro
o
o
Nacional e
13 distritos

Objectivo
Especifico

Actividades

Resultados
Esperados

Indicador de
Desempenho

Resultados Esperados por Trimestre
Local de
Custos
Até
Até
Até 30
Até 31
Implementaç Estimados
31
30
Setembr Dezemb
ão
(US$)
Març Junh o
ro
o
o

celebração
do dia
internacional
e do dia
nacional das
mulheres.
OBJECTIVO GERAL 8: Prestar assessoria e parecer ao Parlamento em relação à utilização do Fundo Petrolífero para financiamento
do OGE, em obediência ao estatuído na Lei do Fundo Petrolífero.
8.1. (a)
Assegurar que
o Parlamento
beneficia de
uma opinião
isenta,
imparcial e
competente,
que reflicta a
percepção dos
cidadãos
(b) Assegurar
que os
cidadãos
timorenses
têm acesso à
informação e
participam
nos assuntos

Encontros
Regulares do
Conselho
Consultivo do
Fundo
Petrolífero
(CCFP).

Sensibilização
e disseminação
da informação
e educação do
público sobre o
Fundo
Petrolífero.

Documentação
e informação
disponível ao
público sobre o
Fundo
Petrolífero.

O Parlamento
beneficia de
opinião isenta,
imparcial e
competente
sobre a
utilização do
Fundo
Petrolífero

Preparação de
pareceres para
o Parlamento
Nacional

Documentos
e relatórios
sobre os
pareceres
elaborados
pelo CCFP
submetidos
ao
Parlamento
Nacional e
distribuídos
ao público.

Parlamento
Nacional e 13
distritos

375.000

Objectivo
Especifico

Actividades

Resultados
Esperados

Indicador de
Desempenho

Resultados Esperados por Trimestre
Local de
Custos
Até
Até
Até 30
Até 31
Implementaç Estimados
31
30
Setembr Dezemb
ão
(US$)
Març Junh o
ro
o
o

relacionados
com as suas
necessidades e
prioridades
sobre a
utilização do
Fundo
Petrolífero.
OBJECTIVO GERAL 9: Assegurar o funcionamento efectivo do Conselho de Fiscalização do Serviço de Inteligência.
9.1. Assegurar
os meios
necessários ao
cumprimento
das
atribuições
legais do
Conselho de
Fiscalização
do Serviço de
Inteligência

Prover o
Conselho de
Fiscalização
dos Serviços de
Inteligência de
meios
financeiros e
materiais para o
cumprimento
das suas
funções.

O CFSI cumpre Número de
as suas
reuniões
obrigações
internas.
legais.
Número de
encontros
com agências
de
inteligência.
Número de
actos de
fiscalização.

Dili, TimorLeste

306,040

