
 
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 

Divisão GMPTL 
 

A – CONTEXTO E OBJECTIVOS 
1. Descrição da situação na área 
da jurisdição da Divisão 

2. Objectivos 3. Resultados esperados 
(por objectivo) 

GMPTLfoi criada em 2006e 
seuestatuto foi aprovadoem 
2007.Em 2013,alterouseu 
estatutopara incluiras seguintes 
obrigações 

 
As Deputadas que compõem ou 
vierem a compor o GMPTL, 
comprometem-se a: 
 
a)Promover a igualdadede 
género em todo o parlamento; 
b)Sensibilizar o parlamento 
sobre a importância da 
igualdade de género; 
c)Receber petições sobre 
questões de género de 
indivíduos, grupos de mulheres 
e organizações; 
d)Aprofundar o diálogo com a 
sociedade civil, movimentos 
sociais, organizações de 
mulheres e feministas, visando 
a melhoria de vida para todos e 
todas e a ampliação da 
democracia política, social e 
económica; 
e)Garantir queo orçamento é 
analisado a partir de uma 
perspectiva de género em todas 
as fases do processo; 
f)Fiscalizar a implementação 
adequada dos compromissos 
internacionais, regionais e 
nacionais prestando especial 
atenção à Convenção para a 
Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação 
Contra as Mulheres (CEDAW), 

Objectivo 1: 

Reforçar o funcionamento 
institucional do GMPTL 

 

Objectivo 2:  

Aumentar o conhecimento e 
a capacidade dos seus 
membros e de todos os 
parlamentares para que 
estes promovam, e 
acompanhem uma política e 
legislação que tenham em 
conta as questões de 
género 

 

Objectivo 3:  

Reforçar a coordenação e 
colaboração com outros 
intervenientes-chave nas 
questões de género, a nível 
nacional e internacional, a 
fim de contribuir para o 
funcionamento eficaz do 
Parlamento nas questões 
relacionadas com o género. 

Objectivo 4: 

Promover o conhecimento 
público do papel do GMPTL 
e das mulheres nos 
processos de tomada de 
decisões e aumentar a 
sensibilização pública, 
principalmente, no que 
respeita às questões 
relacionadas com a 
Violência contra as 
Mulheres, Saúde, e Práticas 
Discriminatórias que levem 
à incapacidade das 

Resultado 1.1:  
Mecanismos 
implementados para que o 
GMPTL realize 
eficazmente o seu trabalho 
 
Resultado 1.2: 
Reforço da participação e 
influência efectivas do 
GMPTL no Parlamento em 
questões relacaionadas 
com o género 
 
Resultado 1.3:  
As questõs importantes 
relacionadas como o 
género são debatidas e 
analisadas regularmente 
 
Resultado 2.1:  
Capacitação e um maior 
conhecimento de todos os 
deputados relativamente 
ás questões relacionados 
com o género por parte de 
todos os deputados 
 
Resultado 2.2:  
Consenso entre os 
membros do GMPTL e os 
deputados sobre a 
importância da integração 
de uma perspectiva e 
política de género no 
Parlamento Nacional 
 
 
 
 
Resultado 3.1: 
Consciência pública sobre 
a importância da igualdade 
de género e uma maior 



a fim de assegurar que todas as 
leis e políticas promovem a 
igualdade de género; 
 
g)Compartilhar informações 
chave através do boletim de 
género e outros meios 
necessários com outros 
parlamentares; 
h)Levar ao conhecimento da 
Comissão Parlamentar à qual 
incumbe a temática do género 
sobre quaisquer violações de 
chave ou questões 
relacionadas com os 
compromissos assumidos por 
Timor-Leste, de acordo com a 
igualdade de género. 
i) Receber informações 
periodicamente da Comissão 
Parlamentar à qual incumbe a 
temática do género em 
questões de interess e ou leis 
ou políticas que poderia 
discriminar contra a igualdade 
do género, a fim de garantir que 
o GMPTL é capaz de 
pressionar as autoridades 
relevantes a cumprir com os 
compromissos internacionais e 
nacionais sobre igualdade de 
género 
 

mulheres de acederem aos 
seus direitos humanos. 

 

participação e capacitação 
políticas das mulheres. 
 
 
Resultado 4.1:  
Eventos organizados de 
promoção da igualdade de 
género 

4. Riscos / constrangimentos à realizaçãoobjectivos 
 

 Falta do Orçamento Suficiente 
 Falta de apoio administrativo 
 Disponibilidade das deputadas e dos deputados 

 
 
 
 
 
  



B - ACTIVIDADES POR OBJECTIVO 

Actividades Relaçãoco
m as 
competênci
as da 
Divisão 

Relação 
com 
Plano 
Estratégi
co 

Contribuição 
de 
Programas, 
Projectos e 
outros 
Parceiros 

Custos
$ US 

Objectivo 1: Reforçar o funcionamento institucional do GMPTL 
Resultado 1.1: Mecanismos implementados para que o GMPTL realize eficazmente o seu trabalho 
1.1.1 Organizarreuniõesregulares Estatuto 

GMPTL 
Objectivos 
6 e 7 do 
plano de 
ação

CEGEN e PNUD 

 

1.1.2 Realizar grupos do trabalho trimestrais de planeamento 
estratégicoeactualizá-lo quando  necessário 

Estatuto 
GMPTL 

Objectivos 
6 e 7 do 
plano de 
ação

CEGEN e PNUD 

1.1.3 Recrutamento de uma asistente para ajudar com as ativades 
do GMPTL 

Estatuto 
GMPTL 

Objectivos 
3, 6 e 7 do 
plano de 
ação

 
Parlament
o Nacional 

1.1.4 Organizar um  evento em espírito de equipa para afirmar a 
importância do esforço individual e colectivo na promoção da 
igualdade de género 

Estatuto 
GMPTL 

Objectivos 
6 e 7 do 
plano de 
ação

CEGEN e PNUD 

 

Total Objectivo 1:  
Resultado 1.2: Reforço da participação e influência efectivas do GMPTL no Parlamento em questões relacionadas 
com o género 
1.2.1 Realizar uma série de workshops para reforçar as 
competências de deliberação do GMPTL 

Estatuto 
GMPTL 

Objectivos 
1, 6 e 7 do 
plano de 
ação 

CEGEN, UN 
Women, PNUD 
e outras 
entidades 

 

1.2.2 Realizar uma série de “workshops” sobre como orçamento 
sensível ao género e analisar leis centradas em argumentos 
baseados em pesquisa, a criação de um processo e sobre como 
utilizar as provas e a apresentação lógica e persuasiva 

Estatuto 
GMPTL 

Objectivos 
6 e 7 do 
plano de 
ação 

CEGEN, UN 
Women e PNUD 
e SEPI  

Resultado 1.3: As questõs importantes relacionadas com o género e que são debatidas e analisadas regularmente
1.3.1 Criar sub-grupos de trabalho dentro do GMPTL para cobrir 
as seguintes questões: 
a). Saúde, incluindo os direitos reprodutivos, de doenças 
sexualmente transmissíveis, incluindo o HIV/SIDA 
b). Violência Contra as Mulheres (VCM)(acção de apoio 
estratégico 3 do Plano Estratégico Nacional (PEN) sobre a VCM) 
c). Obrigações de direito nacional e internacional (incluindo a 
CEDAW eODMs, 1325) 

Estatuto 
GMPTL 

Objectivos 
6 e 7 do 
plano de 
ação 

CEGEN, UN 
Women, SEPI, 
Outros 
Ministérios, 
PNTL, UNFPA, 
ONGs locais e 
nacionais 

 

Total  
Objectivo 2: Aumentar o conhecimento e a capacidade dos seus membros e de todos os parlamentares para que estes 
promovam, e acompanhem uma política e legislação que tenham em conta as questões de género 
Resultado 2.1: Capacitação e um maior conhecimento de todos os deputados relativamente ás questões relacionados 
com o género por parte de todos os deputados 
2.1.1 Realizar uma série de workshops sobre diversas questões 
relacionadas com o género, a fim de reforçar o conhecimento dos 
deputados sobre a abordagem integradae igualdade de género 

Estatuto 
GMPTL 

Objectivos 
1, 5, 6 e 7 
do plano de 
ação 

Ministérios, 
ONGslocais, 
Agências UN e 
outras entidades 

Resultado 2.2: Consenso entre os membros do GMPTL e os deputados sobre a importância da integração de uma 
perspectiva e política de género no Parlamento Nacional 
2.2.1. Apoiar a adopção de normas e regulamentos apresentados 
ao Parlamento Nacional para regular o processo judicial e legal  

Estatuto 
GMPTL 

Objectivos 
1, 5, 6 e 7 
do plano de 
ação 

CEGEN e 
GMPTL e outros 
deputados 



B - ACTIVIDADES POR OBJECTIVO 

Actividades Relaçãoco
m as 
competênci
as da 
Divisão 

Relação 
com 
Plano 
Estratégi
co 

Contribuição 
de 
Programas, 
Projectos e 
outros 
Parceiros 

Custos
$ US 

2.2.2Iniciativas de apoio e promoção da criação de políticas, leis 
e regulamentos apresentados ao Parlamento Nacional para a 
protecção da igualdade do género, incluindo a reintrodução da 
Lei sobre Igualdade do Género. 

Estatuto 
GMPTL 

Objectivos 
1, 5, 6 e 7 
do plano de 
ação 

CEGEN e 
GMPTL e outros 
deputados 

Total  
Objectivo 3:  Reforçar a coordenação e colaboração com outros intervenientes-chave nas questões de género, a nível 
nacional e internacional, a fim de contribuir para o funcionamento eficaz do Parlamento nas questões relacionadas 
com o género. 
Resultado 3.1:Consciência pública sobre a importância da igualdade de género e uma maior participação e 
capacitação políticas das mulheres. 
3.1.1 Organizar grupos de trabalho regulares com diversas partes 
interessadas (incluindo a SEPI, ministérios de tutela, sociedade 
civil, incluindo a Rede Feto, líderes religiosos e comunitários) de 
modo a reunir informação sobre as questões essenciais que 
afectam as mulheres adultas e as raparigas 

Estatuto 
GMPTL 

Objectivos 
5, 6 e 7 do 
plano de 
ação 

CEGEN, SEPI, 
PNUD e outras 
entidades 

 

3.1.2 Promover o desenvolvimento da cooperação com as redes 
das Mulheres dos Parlamentos Nacionais dos Estados Membros 
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

Estatuto 
GMPTL 

Objectivos 
5, 6 e 7 do 
plano de 
ação 

CEGEN, CPLP 
e PNUD  

3.1.3Visitas de intercâmbio ao Filipinas, Sir Lanka e Bangladesh 
para troca de ideias e estratégias que ajudem a reduzir a 
mortalidade materna 

Estatuto 
GMPTL 

Objectivos 
5,6 e7 do 
plano de 
ação 

CEGEN, 
AFPPD, PNUD 

 

3.1.4Promover o desenvolvimento da cooperação e do trabalho 
com AFPPD - ETFPPD 

Estatuto 
GMPTL 

Objectivos 
3, 5,6 e7 
do plano 
de ação 

CEGEN, 
AFPPD, PNUD 

 

Total  
Objectivo 4:Promover o conhecimento público do papel do GMPTL e das mulheres nos processos de tomada de 
decisões e aumentar a sensibilização pública, principalmente, no que respeita às questões relacionadas com a 
Violência Contra as mulheres, Saúde, Educação e práticas discriminatórias que levem à incapacidade das mulheres 
de acederem aos seus direitos humanos. 
Resultado 4.1: Eventos organizados de promoção da igualdade de género 
4.2.1 Organizar diversos dias anuais e nacionais relacionados 
com o género, mulheres e crianças, ou seja, o dia do Congresso 
Nacional da Mulher de quatro em quatro anos:8 de Março - Dia 
Internacional da Mulher: 15 de Outubro, Dia Internacional das 
Mulheres Rurais, 3 de Novembro - Dia Nacional da Mulher e os 
16 Dias de activismo relacionado com a Violência Contra as 
Mulheres (25 de Novembro a 10 de Dezembro) 

Estatuto 
GMPTL 

Objectivos 
7 do plano 
de ação 

CEGEN,Caucus, 
UN Women e 
outras entidades 

 

Total 
Total Orçamento: 
 
  



C – CALENDARIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES 
CALENDARIZAÇÃO 2014 

J F M A M J J A S O N D
Resultado 1.1:  Mecanismos implementados para que o GMPTL realize eficazmente o seu trabalho 
1.1.1Organizar reuniões regulares X  X  X  X  X  X  
1.1.2 Realizar grupos do trabalho trimestrais de planeamento estratégico 
eactualizá-loquando  necessário 

X    X    X    

1.1.3 Recrutamento de uma asistente para ajudar com as activades do 
GMPTL 

X            

1.1.4 Organizar dois eventos em espírito de equipa para afirmar a 
importância do esforço individual e colectivo na promoção da igualdade de 
género 

    X        

Resultado 2.1: Capacitação e um maior conhecimento de todos os deputados relativamente ás questões relacionados 
com o género por parte de todos os deputados 
2.1.1 Realizar uma série de workshops sobre diversas questões 
relacionadas com o género, a fim de reforçar o conhecimento dos 
deputados sobre a abordagem integradae igualdade de género 

 X   X    X    

Resultado 2.2: Consenso entre os membros do GMPTL e os deputados sobre a importância da integração de uma 
perspectiva e política de género no Parlamento Nacional 
2.2.1. Apoiar a adopção de normas e regulamentos apresentados ao 
Parlamento Nacional para regular o processo judicial e legal 

X X X X X X X X X X X X 

2.2.2Iniciativas de apoio e promoção da criação de políticas, leis e 
regulamentos apresentados ao Parlamento Nacional para a protecção da 
igualdade do género, incluindo a reintrodução da Lei sobre Igualdade do 
Género. 

X X X X X X X X X X X X 

Resultado 3.1:Consciência pública sobre a importância da igualdade de género e uma maior participação e capacitação 
políticas das mulheres. 
3.1.1 Organizar grupos de trabalho regulares com diversas partes 
interessadas (incluindo a SEPI, ministérios de tutela, sociedade civil, 
incluindo a Rede Feto, líderes religiosos e comunitários) de modo a reunir 
informação sobre as questões essenciais que afectam as mulheres adultas 
e as raparigas 

 X   X   X   X  

3.1.2 Promover o desenvolvimento da cooperação com as redes das 
Mulheres dos Parlamentos Nacionais dos Estados Membros da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

     X       

3.1.3 Visitas de intercâmbio ao Filipinas, Sir Lanka e Bangladesh para 
troca de ideias e estratégias que ajudem a reduzir a mortalidade materna 

       X     

3.1.4Promover o desenvolvimento da cooperação e do trabalho com 
AFPPD - ETFPPD 

X X X X X X   X X X X 

Resultado 4.1: Eventos organizados de promoção da igualdade de género 
4.2.1 Organizar diversos dias anuais e nacionais relacionados com o 
género, mulheres e crianças, ou seja, o dia do Congresso Nacional da 
Mulher de quatro em quatro anos: 8 de Março - Dia Internacional da 
Mulher: 15 de Outubro, Dia Internacional das Mulheres Rurais, 3 de 
Novembro - Dia Nacional da Mulher e os 16 Dias de activismo relacionado 
com a Violência Contra as Mulheres (25 de Novembro a 10 de Dezembro) 

  X       X X  

  



D - FICHA DESCRITIVA DAS ACTIVIDADES

Divisão: GMPTL -Plano Anual: 2014 

Descrição da atividade Período 
de 
execuçã
o  

Local da 
Execuçã
o 

Indicadores 
de 
desmpenho 

Recursos 
necessários  

Cobertura 
dos 
Custos 

Responsáv
el execução 

Resultado 1.1. Mecanismos implementados para que o GMPTL relaize eficazmente o seu trabalho 
1.1.1Organizar reuniões regulares Bi-mensal Dili Encontros 

realizados 
  GMPTL e 

CEGEN 
1.1.2 Realizar grupos do trabalho 
trimestrais de planeamento estratégico 
eactualizá-loquando  necessário 

Trimestral Dili Encontros 
realizados 

  GMPTL e 
CEGEN 

1.1.3 Recrutamento de uma asistente 
para ajudar com as activades do 
GMPTL 

Janeiro 
2014 

Dili Pessoa 
recrutada 

   

1.1.4 Organizar um evento em espírito 
de equipa para afirmar a importância 
do esforço individual e colectivo na 
promoção da igualdade de género 

Julho  Dili Retiro 
realizado 

  
 

 
GMPTL e 
CEGEN 

Total  
Resultado 2.1: Capacitação e um maior conhecimento de todos os deputados relativamente ás questões relacionados 
com o género por parte de todos os deputados 
2.1.1 Realizar uma série de workshops 
sobre diversas questões relacionadas 
com o género, a fim de reforçar o 
conhecimento dos deputados sobre a 
abordagem integradae igualdade de 
género 

Fevreiro, 
Junho e 
Septembr
o 

Dili Numero de 
Workshops 
realizados 

  GMPTL e 
CEGEN 

Total 2.1   
Resultado 2.2: Consenso entre os membros do GMPTL e os deputados sobre a importância da integração de uma 
perspectiva e política de género no Parlamento Nacional 

2.2.1. Apoiar a adopção de normas e 
regulamentos apresentados ao 
Parlamento Nacional para regular o 
processo judicial e legal 

Quando 
for 
necessário 

Dili Numero de 
leis 
analisadas 

  GMPTL e 
CEGEN 

2.2.2Iniciativas de apoio e promoção 
da criação de políticas, leis e 
regulamentos apresentados ao 
Parlamento Nacional para a protecção 
da igualdade do género, incluindo a 
reintrodução da Lei sobre Igualdade 
do Género. 

Quando 
for 
necessário 

Dili Numero de 
leis e 
politicas 
apresentada
s 

  GMPTL e 
CEGEN 

Total Resultado 2.2   
D - FICHA DESCRITIVA DAS ACTIVIDADES

Divisão: CEGEN, Plano Anual: 2014 

Descrição da atividade Período 
de 
execução 

Local 
da 
Execu
ção 

Indicador
es de 
desmpen
ho 

Recursos 
necessários  

Cobertura 
dos 
Custos 

Responsáv
el execução 

Resultado 3.1:Consciência pública sobre a importância da igualdade de género e uma maior participação e 
capacitação políticas das mulheres. 
3.1.1 Organizar grupos de trabalho 
regulares com diversas partes 
interessadas de modo a reunir 
informação sobre as questões 
essenciais que afectam as mulheres 
adultas e as raparigas 

4 veces 
ao ano 

Dili 
(SEPI, 
ONGs) 

Grupos de 
trabalho 
establecido
s  

 GMPTL 
COM 
CEGEN 
 



3.1.2 Promover o desenvolvimento da 
cooperação com as redes das 
Mulheres dos Parlamentos Nacionais 
dos Estados Membros da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa 

Junho País 
da 
CPLP 

Viagem 
realizada 

  GMPTL 
COM CLPL 

3.1.3 Visitas de intercâmbio ao 
Filipinas, Sir Lanka para troca de 
ideias e estratégias que ajudem a 
reduzir a mortalidade materna 

Agosto –  Filipina
s e Sri 
Lanka 

Viagem 
realizada 

  GMPTL 
COM 
CEGEN 

3.1.4Promover o desenvolvimento da 
cooperação e do trabalho com AFPPD 
- ETFPPD 

Quase 
todos os 
meses 

Países 
da 
Asia e 
Pacific
o 

Capacitaçã
o 
fortalecida 
no ambito 
internacion
al 

  GMPTL 
COM 
CEGEN E 
AFFPD 

Total   
Resultado 4.1: Eventos organizados de promoção da igualdade de género
4.1.1 Organizar diversos dias anuais e 
nacionais relacionados com o género, 
mulheres e crianças, ou seja, o dia do 
Congresso Nacional da Mulher de 
quatro em quatro anos: 8 de Março - 
Dia Internacional da Mulher: 15 de 
Outubro, Dia Internacional das 
Mulheres Rurais, 3 de Novembro - Dia 
Nacional da Mulher e os 16 Dias de 
activismo relacionado com a Violência 
Contra as Mulheres (25 de Novembro 
a 10 de Dezembro) 

Março, 
Octubro e 
Novembro 

Nos 
Distrito
s 

Eventos 
realizados 

 GMPTL 

Total Resultado 4   
Total Orçamento GMPTL;   
 
 


