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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE 

PARLAMENTO NACIONAL 
 
ESTATUTO DO GRUPO DAS MULHERES PARLAMENTARES DE TIMOR-LESTE  

Alterado em 12 de Março de 2008 
 
 

Considerando o disposto nos artigos 16º e 17º da Constituição da República 
Democrática de Timor-Leste, e a consequente necessidade da promoção da igualdade 
de género, e de uma forte intervenção do Estado a fim de propiciar a redução das 
desigualdades sociais e económicas entre homens e mulheres; 
 
Considerando que a violência contra as mulheres ainda se faz presente na sociedade 
Timorense, e sendo obrigação do Estado proteger as mulheres contra qualquer tipo de 
violência; 
 
Considerando que o mercado de trabalho em Timor-Leste ainda discrimina as 
mulheres, pagando-lhes salários significativamente inferiores aos dos homens; 
 
Considerando os tratados internacionais dos quais Timor-Leste é signatário e as 
obrigações ali assumidas de promover a igualdade de género, bem como a 
importância da nossa participação na Rede das Mulheres Parlamentares da CPLP; 

 
Considerando que a promoção da igualdade de género é um dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio; 

 
Considerando a necessidade do Parlamento Nacional de Timor-Leste acompanhar a 
formulação e execução das medidas e políticas de igualdade de género, bem como a 
preparação e discussão dos relatórios sobre a Implementação da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher; 
 
Considerando que o Parlamento Nacional aprovou em 28 de Março de 2006 a 
RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO NACIONAL n.º 06/2006, publicada no Jornal da 
República, em 12 de Abril de 2006, no sentido da constituição do Grupo das Mulheres 
Parlamentares Timorenses; 
 
Nestes termos e com o fim de regular a respectiva composição, organização e 
funcionamento, é aprovado o presente Estatuto do Grupo das Mulheres Parlamentares 
de Timor-Leste. 
 

 
CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 
 

Artigo 1º 
Definição 

 
O Grupo das Mulheres Parlamentares de Timor-Leste, doravante designado por 
GMPTL, é um grupo parlamentar de concertação que vela pela participação activa da 
mulher na vida política e pela promoção das questões da igualdade de género. 
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Artigo 2º 
Composição 

 
O GMPTL é composto por todas as Deputadas do Parlamento Nacional em 
efectividade de funções, independentemente da filiação partidária. 
 
 

Artigo 3º 
Compromissos 

 
As Deputadas que compõem ou vierem a compor o GMPTL, comprometem-se a: 
 
a) Enriquecer os debates parlamentares, de forma a consciencializar os cidadãos e 
cidadãs e colaborar para uma transformação social ao utilizar a plataforma de 
igualdade de género e da cidadania das mulheres; 
b) Propôr legislação e execução de políticas públicas para o desenvolvimento 
sustentável e o combate às desigualdades sociais;  promover a inclusão das 
mulheres, e ainda o respeito pelo pluralismo e diversidade da população, tais como os 
idosos, os portadores de necessidades especiais e ainda, entre outros, os 
homossexuais; 
c) Incorporar na legislação nacional os direitos e garantias fundamentais asseguradas 
em documentos internacionais dos quais a República Democrática de Timor-Leste é 
signatária; 
d) Aprofundar o diálogo com a sociedade civil, movimentos sociais, organização de 
mulheres e feministas, visando a melhoria de vida para todos e todas e a ampliação da 
democracia política, social e económica; 
c) Contribuir para formulação e execução de políticas públicas de distribuição de 
rendimentos, em especial, de combate a pobreza e capacitação da mulher no mundo 
rural. 
 

Artigo 4º 
Objectivo 

 
São objectivos gerais do GMPTL: 
a) Promover actividades conducentes a maximizar a representação e a participação 
das mulheres na vida política nacional; 
b) Promover o debate, a troca de experiências e de boas práticas sobre questões 
relacionadas com a promoção da igualdade de género, e relativo ao combate à 
discriminação e à desigualdade; 
c) Promover o desenvolvimento da cooperação com as Redes das Mulheres dos 
Parlamentos Nacionais dos Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa, assim como com grupos análogos de outros Parlamentos; 
d) Apoiar a participação das Deputadas timorenses nas actividades desenvolvidas 
pelas Redes das Mulheres dos Parlamentos Nacionais dos Estados Membros da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, grupos análogos de outros 
Parlamentos, e outras entidades nacionais ou estrangeiras, facilitando o contacto 
pessoal e institucional dos seus membros; 
e) Estabelecer contactos com diversas instituições nacionais e estrangeiras que se 
dediquem ao estudo de temas relacionados com os objectivos do GMPTL; 
f) Desenvolver todas as demais actividades consideradas úteis à prossecução dos 
seus objectivos. 
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CAPÍTULO II 
Organização  

 
Artigo 5º 

Mesa  
 

1. A Mesa do GMPTL é constituída pela Presidente, pela Vice-Presidente e pela 
Secretária.  
2. A Mesa do GMPTL é eleita rotativamente pela maioria dos votos das Deputadas 
pelo período de meia  legislatura.  
3. No início de cada legislatura e dentro dos cinco dias que se seguirem à designação 
das suas Deputadas, o GMPTL reunir-se-á, sob a presidência temporária da Deputada 
mais velha, para iniciar os seus trabalhos e eleger a sua presidente, vice-presidentes e 
secretária. 
4. No início da segunda metade da legislatura, o GMPTL reúne, sob a presidência da 
Presidente cessante, e elege uma nova Mesa.  
 

Artigo 6º 
Delegação  

 
A Mesa, com a anuência do GPMTL, pode delegar parte de suas atribuições e 
competências em qualquer das Deputadas do Parlamento Nacional em efectividade de 
funções. 

 
Artigo 7º 

Competências da Presidente 
 
Compete à Presidente:  
a) Representar, interna e externamente, o GMPTL; 
b) Convocar, presidir e dirigir as reuniões do GMPTL; 
c) Estabelecer o projecto da ordem do dia das reuniões do GMPTL, após consulta às 
demais Deputadas;  
d) Propor o plano anual de actividades do GMPTL; 
e) Dar conhecimento à Mesa do Parlamento Nacional das mensagens, explicações, 
convites, propostas e sugestões que lhe sejam dirigidas; 
f) Informar a Mesa e o Plenário do Parlamento Nacional, bem como quaisquer outras 
instituições públicas ou entidades privadas, sobre as deliberações, decisões e 
declarações do GMPTL; 
g) Exercer as demais funções resultantes do presente Estatuto. 
 

Artigo 8º 
Competência da Vice-Presidente 

 
 A Vice-Presidente do GMPTL substitui a Presidente nas suas ausências e 
impedimentos e apoia, em permanência, a Presidente no exercício das suas 
competências. 
 

Artigo 9º 
Competências da Secretária  

 
1. Compete à Secretária do GMPTL: 
a) Assinar, em conjunto com a Presidente, as actas e demais documentos relativos às 
actividades do GMPTL; 
b) Registar a correspondência e informar as Deputadas sobre a mesma; 
c) Preparar as reuniões do GMPTL;  
d) Preparar e distribuir a agenda de trabalhos das reuniões do GMPTL; 
e) Anotar as votações, fazer os escrutínios e informar os resultados; 
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f) Assegurar a ligação com os grupos de mulheres parlamentares estrangeiros e os 
respectivos núcleos de apoio;  
g) Preparar as propostas de programa anuais; 
h) Recolher e difundir as informações com interesse para as actividades do GMPTL; 
i) Preparar e elaborar o relatório anual de actividades do GMPTL; 
j) Organizar e conservar os arquivos do GMPTL. 
 

Artigo 10º 
Dos subgrupos  

 
1. Por maioria simples, poderão ser criados subgrupos, compostos, no mínimo, por 
três Deputadas. 
2. Os subgrupos elegem as respectivas Presidente e Vice-presidente, assim como 
uma Relatora. 
3. Os subgrupos responsabilizam-se pelo acompanhamento, estudo e investigação de 
matérias ou temas específicos, relacionados como os objectivos prioritários do 
GMPTL. 
4. Os subgrupos, funcionam de forma permanente, extinguindo-se  automaticamente, 
com a tomada de posse de uma nova Mesa, de acordo com o Artigo 5.º do Estatudo 
do GMPTL. 
 

Artigo 11º 
Secretaria Executiva 

 
1. O GMPTL é apoiado em termos funcionais  por uma Secretaria Executiva. 
2.Compete à Secretaria Executiva, entre outras funções: 
a) Arquivar, registrar em livro próprio e, quando for o caso, encaminhar para 
publicação todos os actos, oficiais ou não, do GMPTL; 
b) Receber convites, representações, petições e memoriais dirigidos ao GMPTL; 
c) Receber e fazer a correspondência oficial do GMPTL. 
 

CAPÍTULO III 
Funcionamento 

 
Artigo 12º 
Reuniões 

 
1. O GMPTL reúne-se  em sessão ordinária uma vez por mês e em sessão 
extraordinária por iniciativa da sua Presidente ou a requerimento da maioria das suas 
Deputadas. 
2. Sem prejuízo de outros assuntos, o GMPTL deve analisar, no prazo de um mês 
após o início de cada sessão legislativa, o projecto de programa de actividades. 
3. No fim de cada sessão legislativa é discutido e aprovado um documento contendo o 
programa de actividades, o relatório de actividades e as conclusões. 
4. Podem ser convidados a participar nas reuniões Deputadosn em efectividade de 
funções, ex-Deputados e ex-Deputadas, membros dos Governo e outras 
personalidades e entidades que o GMPTL julgar conveniente, sem direito de voto. 
 

 
 
 

Artigo 13º 
Quórum de funcionamento 

 
O GMPTL reúne-se com a presença de mais de metade das Deputadas. 
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Artigo 14º 
Quórum deliberativo 

 
As deliberações do GMPTL são tomadas por maioria simples das Deputadas 
presentes.  
 

CAPÍTULO IV 
Disposições Finais 

 
Artigo 15º 

Alterações ao Estatuto 
1. A aprovação de alterações ao presente Estatuto é efectuada por maioria absoluta 
dos votos. 
2. Qualquer Deputada pode propor alterações ao presente Estatuto, devendo a 
proposta ser acompanhada de uma breve justificação.  
3. A proposta de alteração do Estatuto é dirigida, por escrito, à Presidente do GMPTL, 
pelo menos duas semanas antes da reunião ordinária em que se discutirá a proposta 
de alteração. 
 

Artigo 16º 
Dúvidas e omissões 

 
1. As dúvidas e omissões que surgirem na aplicação e interpretação do presente 
Estatuto são resolvidas por consenso pela Mesa do GMPTL.  
2. Na interpretação e integração de lacunas ao presente Estatuto são igualmente tidos 
em consideração o Estatuto e o Regimento do Parlamento Nacional. 
 

Artigo 17º 
Entrada em vigor 

 
O presente Estatuto entra em vigor com a sua aprovação pelo GMPTL. 
 
 
Dili, 12 de Março de 2008 
 
 
 

Deputada Maria Paixão de Jesus da Costa 
Presidente - GMPTL 

 
 

Deputada Josefa Alvares Pereira Soares 
Vice-Presidente - GMPTL 

 
 

Deputada Maria da Costa Exposto 
Secretária - GMPTL 

 
 
 
 


