
ASSEMBLEIA PARLAMENTAR DA CPLP

Comissão da tíngua, Educação, cìência e Cultura

ATA NUMERO UM/DOIS MIL E ONZE

Aos vinte e dois diâs do mês de setembro de dois mil e onze, pelãs dezasseìs horas e cinquenta

mìnutos, reunÌu a terceìra Comissão da Língua, Éducação, Ciência e Cultura, com a seguinte

ordem de trabalhos:

Ponto único: Atribuição dos mandatos do Presidente, Vice-Presidente e do Secretário da

Comissão, nos termos do disposto do art iSo 8.s do Regimento das Comissões Especiâl izâdas

Permanentes,

Estiveram presentês os seguintes senhores Deputados:

Deputado Francisco Branco, do Pârlamento Nacional de TimoÊLestej

Deputada Aicha Bassarewan, do Parlamento Nacional dê Ì imoÊLeste;

Deputado Albert ino de Braganç4, da Assembleia Nacional de São Tomé e Píncipe;

Deputado loão Melo, da Assembleia Nacìonal de Angolâ;

Deputâdo Panzo Joaquim, da Assembleiâ Nacional de AnSola;

Deputado Fêrnando Elisio de Andrade, da Assembleìa Nâcionalde Cabo-Verdei

Deputado Augusto olÌvaìs, da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissâu;

Deputado Arménio santos, da Assembleia da República de Portugal.

O senhor Deputãdo Francisco Branco, na qualidade de Ínembro do Srupo nacional de TimoÊ

teste, deu início aos Ìrabalhos apresentando âos senhores Deputados a proposta saída do

encontro ìnÍormal entre os presidentes /chefes dos Grupos Nacìonais pâra a atrìbuição dos

mandatos do Presidente, Vice-Presidente ê do Secretário da Comissão. Com base nessa
proposta, que foi âceÌte por todos os presentes, a terceira Comìssão será presidida durante o
primeìro mandato (2011-2013) por um Deputado da Assembleia Nacional de Cabo-Verde, a

Vice-Presidêncìa será assumida por um Deputado da Assembleia da Repúblìca de Portugale o

Secretariado será da responsabÌl idade de um Deputado da Assembleia Nacionalde Angola. -,k
\Àì

No decorrer da reunião, foram levantadas algumas dúvidas em relação à interpretação do Y
artigo 16.s, ponto 2, do Estatuto da Assembleia Parlâmentar da CPLP relativamente à 
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constituição dos Grupos Nacionais. A este propósito, os senhores Deputados sublinharam ã | 
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importância de haver uma Ìnterpretação única deste ponto no sentido da harmonização dasz-'-ì I
práticas nos vários Parlãmentos da Comunidade dos Pâíses de Língua Portuguesa \ />ç,- .
A este respeito, o senhor Deputado Albert ino Bragançâ informou a Comissão de que o _7 
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alargamento de cinco pâra seis membros dos Grupos Nacionais se deveu à necessidade de {
uniformizar o elenco dos citados grupos, já que o Brasì|,  detentor de um sÌstema bicâmeral, I' J
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t inha anteriormente direito a seis membros, enquanto os dêmâis países apenas a cìnco.

Íratava-se, pois, de elevar para seis os membros dos Grupos Nacionais e não das delegações

em s tmesmas ,

Por conseguinte, a terceira Comissão âchou por bem recomendar âos presidentês dos Grupos

Nâcionaìs que façam chegar esta preocupação aos Presìdentes dos vários Parlamentos de

modo a se esclarecer de forma rápida esta questão.

Para termìnâr os trabalhos, o senhor Deputado Francisco Branco, a presidir à reunião, fez

rêferência à proposta de concessão de um prazo até ao f inal do mês de Novembro para os
parlamentos membros da AP-CPLP indicarem os membros dos respetivos Srupos nacìonais ê

comissões especìal izadâs permanentes, bem como o nome dos senhores Deputados que virão

a constitujr a Mesa desta Comìssão. A Comissão concordou com a proposta apresentada,

encarregando o senhor Deputado Frâncisco Branco de comunicar ao senhor Presidente da

Assembleia Parlamentar da CPLP as conclusões desta reunião.

Nadâ mais havendo a tratar, o Deputado Francisco Branco deu por encerrada a reunìão, da
qualse lavrou esta ata que, depois de l ida e aprovada, será assinada por todos os deputados
presenÍes,

Os Deputâdos,

Deputado Francisco Branco, do Parlamento Nacional de Ì imoÊLeste:

Deputada Aicha Bassarewan, mento Nacional de TimoÊLeste:

Dêputado Albert ino de B ça, da Assembleia Nacional de 5ão Tomé e PríncÌpe:

ísio de Andrade, da Assembleia Nacional de cabo-Verde:
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Deputado João Melo, da Assembleìa Nacionãl de Angolai

Deputado a Assembleia Nacional de Angolâ:

Deputado Augusto Olivais, da Assembleia Nacional Popular da Guiné_Bissau:
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0eputado Arménio da Assembleia da República de PoÉugal:
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