
 

 

 

 

REDE DE MULHERES PARLAMENTARES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

IV CONFERÊNCIA DA REDE DE MULHERES PARLAMENTARES  

DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

RELATÓRIO 

 

No âmbito da realização da II Assembleia Parlamentar da CPLP (AP-CPLP) reuniu, aos oito dias do mês de 

Março de dois mil e dez, pelas catorze horas e quinze minutos, na Sala da Biblioteca da Assembleia da 

República de Portugal (AR), a Rede de Mulheres Parlamentares da AP-CPLP (RM-AP-CPLP) para, no 

cumprimento do Programa proposto, levar a efeito a sua IV Conferência. 

 Estiveram presentes as Deputadas integrantes das respectivas Delegações dos Países que congregam a AP-

CPLP: 

Assembleia Nacional de Angola (ANA) - Lúcia Maria Tomás – Deputada (MPLA)  
 
Assembleia Nacional de Cabo Verde (ANCV) - Hermínia Curado Ferreira – Deputada (PAICV); 
Secretária da Mesa da ANCV e Libéria Brito – Deputada (PAICV) 
 
Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau (ANP) - Augusta Olivais - Deputada (PAIGC); Aba Serra 
– Deputada (PAIGC); Martina Moreira Moniz – Deputada (PRS) e Cumba Tchuda – Deputada (PRS) 
 
Assembleia da República de Moçambique (ARM) - Margarida Adamugy Talapa - Chefe da Bancada 
Parlamentar da FRELIMO; Maria Angelina Dique Enoque - Chefe da Bancada Parlamentar da RENAMO e 
Nyeleti Mondlane - Deputada (FRELIMO) 
 
Assembleia da República de Portugal (AR) – Maria do Rosário Carneiro - Deputada (PS) e Maria Manuela 
Augusto - Deputada (PS).                                      
                                                                                                                      
Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe (ANSTP) - Maria das Neves – Deputada (MLSTP), 
Presidente da Rede de Mulheres Parlamentares; Maria Santa Tebus – Deputada (PCD); Cristina Dias – 
Deputada (MDFM) 
 
Parlamento Nacional de Timor-Leste (PNTL) - Josefa A. Pereira Soares – Deputada (FRETILIN) e Maria 
Fernanda Lay – Deputada (CNRT). 
 

Após a sessão de cumprimentos e de boas-vindas efectuada pela Senhora Presidente da RM-AP-CPLP, 

Deputada Maria das Neves Batista de Sousa (ANSTP) e demais representantes das Delegações, deu-se início à 

agenda dos trabalhos, cujo projecto, submetido a votação, obteve a aprovação de todas as presentes (Anexo 

1).  

 



 

Destacam-se os principais assuntos que, tendo sido objecto de apreciação e de votação, importa referir: 

1 – Manifestação da congratulação pelo Dia Internacional da Mulher, no próprio dia da realização da 

Conferência em apreço; 

2 – O Relatório de Actividades da RM-AP-CPLP relativo ao período 2009│2010 foi aprovado por 

unanimidade, com as alterações introduzidas pelas participantes (Anexo 2); 

3 – A proposta de Plano de Acção da RM-AP-CPLP para 2010│2011 foi aprovada por unanimidade, com as 

alterações introduzidas pelas Deputadas presentes. Do Plano constam nove objectivos, as respectivas 

actividades a desenvolver e a atribuição aos países responsáveis pela sua apresentação e parceiros, no seu 

desenvolvimento (Anexo 3);   

5 – A proposta de revisão do Estatuto da Rede de Mulheres Parlamentares foi aprovada por unanimidade, 

com as alterações introduzidas pelas representantes dos países. Cabe referir que foi realizada uma Acta da 

votação na especialidade (Anexo 4); 

6 – As Jornadas Parlamentares da RM-AP-CPLP ficaram estabelecidas para os dias 14 e 15 de Junho de 

2010, a decorrer em São Tomé e Príncipe. 

Tendo sido alcançados os objectivos presentes à Conferência em apreço, após a presentação sucinta da 

situação política, social e económica das mulheres de cada país, e o reconhecimento pelo papel 

desempenhado por cada uma das representantes e, em particular, pelo da Senhora Presidente da RM-AP-

CPLP, foi efectuado o discurso de encerramento pela mesma, durante o qual teve ocasião de proferir palavras 

de agradecimento pelo trabalho desenvolvido em cada um dos países e desejou a continuação dos esforços a 

implementar em prol da causa da Mulher. 

 

 

 

 

 

     

 


