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Introdu~ao

De acordo com 0 piano de acc;:aoda rede de mulheres da Assembleia Parlamentar da CPLPreferente

ao periodo 2010-2011, Timor Leste cumpriu as seguintes actividades :

1. Desenvolvimento de medidas legais tendentes a adopc;:aode estrategias no combate a

mortalidade materna-infantile a promoc;:aoda saude reprodutiva.

2. Formac;:aodas deputadas nas areas de : legislac;:ao,lideranc;:ae poder politico, cidadania e

genera, violencia domestica.

3. Tomar medidas legais de acordo com a Convenc;:aode Quioto e incentivar os Governos dos

Paises-Membros a adoptar medidas com vista a reflorestac;:ao.

4. Promover acc;:oesde alfabetizac;:aoe formac;:aopara melhorar a capacitac;:aodas mulheres.

1. Saude reprodutiva

Asaude reprodutiva, a planeamento familiar e a educac;:aosexual tornaram-se assunto de

preocupac;:aopara as timorenses par varias razoes:

ii)

Hi)

iv)

alta taxa de mortalidade materno-infantil, 660 em cada 100000 nados-vivos e de 42 em

1000, respectivamente;

rapido crescimenta populacional, estimado em cerca de 3,4%;
alta taxa de fertilidade em que cada mulher tem cerca de 5.7 filhos na idade reprodutiva e

alta taxa de gravidez na adolescencia que e a segunda mais alta da Asia, 51 em 1000.

i)

Para sublinhar estes assuntos numa perspectiva de genera, a Grupo das Mulheres Parlamentares

iniciou a organizac;:aode uma conferencia nacional que se realizou de 11 a 13 de Julho de2010 e

consultas regionais sabre saude reprodutiva, planeamento familiar e educac;:aosexual. Os membros

do staff do GRCdisponibilizaram apoio de secretariado a esta iniciativa do GMPTL.

Paragarantirque as pessoas que vivemnos distritos sao envolvidasneste processo, a GMPTL decidiu
organizar consultas regionais em 7 distritos com a apoio do GRC,as ministerios da area e algumas
ONG's. As consultas regionais tiveram lugar de Marc;:oa Julho de 2010.

De acordo com as resultados obtidos nas conferencias, as participantes recomendaram ao Governo

e a Sociedade Civil,incluindo a Igreja, que dissemine a informac;:ao(atraves da educac;:aocivica, par

exemplo) sabre os programas de planeamento familiar, usando metodos contraceptivos naturais e
artificiais, sabre saude reprodutiva, explicando as consequencias boas e mas dos metod as

anticoncepcionais. Acrescentaram tambem que as homens devem ser incluidos no planeamento

familiar, na saude reprodutiva e nos programas de educac;:aosexual. Outra recomendac;:ao surgiu no

sentido de incluir a educac;:aosexual no curriculum escolar tanto nas escolas pre-secundarias como
nas secundarias.
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Os problemas identificados durante as consultas regionais foram essencialmente a falta de servi!;os,

falta de profissionais de saude, falta de transportes e de infraestruturas, assim como a falta de

educa!;ao e informa!;ao sobre a saude reprodutiva. Esta foi a base da discussao durante a
Conferencia Nacional que decorreu em DiIi,em Julho. A conferencia debru!;ou-se sobre as iniciativas

em curso em Timor-Leste e sobre a opiniao de peritos internacionais sobre 0 que mais poden) ser

feito para melhorar a saude reprodutiva em Timor-Leste.

Declara~ao sobre Ac~ao Afirmativa:

Os delegados da Conferencia Nacional concordaram que e preciso ter uma ac!;ao afirmativa para

conseguir atingir a sua VISAO:

.

Nenhuma mae timorense morrera desnecessariamente por estar gravida ou por dar a luz;

Nenhum bebe timorense morrera desnecessariamente, durante e apes 0 parto;

Nenhuma jovem mulher timorense perdera 0 seu lugar na escola por causa de uma gravidez

nao planeada, e
Todos os timorenses, homens, mulheres e jovens, devem ter acesso a informa!;oes correctas

e completas bem como a servi!;os de qualidade para garantir os seus direitos sexuais e de
saude materno-infantil.

.

.

.

Para tornar esta visao numa realidade, 0 Governo, 0 Parlamento, as ONG's, a sociedade civil, as

autoridades dos distritos, os chefes de suco, as comunidades e as familias tem de trabalhar em

conjunto para garantir que os programas de saude reprodutiva estao acesslveis a todos e saD usados

por todos os cidadaos timorenses. Para atingir esta realidade nas areas da Saude Reprodutiva,
Planeamento Familiar e Educa!;ao Sexual e preciso desenvolver as seguintes ac!;oes:

Saude Materna: tolerancia zero para a morte de maes

A morte das maes pode ser reduzida de forma substancial com 0 acesso total aos cuidados

relacionados com a gravidez e com 0 parto e ao acesso ao planeamento familiar.

.

Epreciso concentrar a aten!;ao em todos os cuidados, desde a adolescencia, incluindo ao

nlvel da nutri!;ao na adolescencia e na maternidade;

Todas as mulheres tem de ter acesso a cuidados de qualidade, antes, durante e depois do

parto, incluindo a cuidados de emergencia obstetrica;

0 Sistema Integrado de Saude Comunitaria (SISCa)tem de ser refor!;ado para poder incluir

consultas domesticas para que a educa!;ao, 0 cuidado e 0 acompanhamento possam ser
feitos ao nlvel das comunidades.

.

.

Planeamento familiar: compreender que 0 planeamento familiar salva a vida de maes e

crian~as.

Os estudos feitos mostram que as taxas mais altas de sobrevivencia de maes e crian!;as estao

relacionadas com 0 espa!;amento entre partos, particularmente depois de 3 anos.
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. Informa~ao completa, sobre vantagens e desvantagens do planeamento familiar, deve estar

adisposi~ao de todos os individuos e familias.

Todos os metod os de planeamento familiar e servi~os de apoio devem ser acessiveis a
todos.

as beneficios do espa~amento entre filhos, tambem os econ6micos, sociais e ao nivel da

saude tem de ser promovidos ao nivel da comunidade.

.

.

Educa~ao sexual para jovens homens e mulheres:

a conhecimento adequado as idades e a educa~aoem rela~ao a saude reprodutiva permite a

juventude tomar decisoessegurase informadasrelacionadascom a gravideze a saudereprodutiva.

. A educa~ao sexual adequada as idades deve ser incluida nos curricula escolares, tendo em

conta areas como a anatomia, a fisiologia, a sexualidade e a saude reprodutiva.

as programas de saude reprodutiva e sexual devem ser integrados nas formas tradicionais

de educa~ao em programas de educa~ao formais ou informais.

Servi~os e informa~ao devem ser oferecidos a juventude de forma amigavel.

as representantes dos jovens no suco devem ser treinados de forma a poderem a ajudar em

servi~os de saude reprodutiva especificos para a juventude, para os quais serao pagos.

Deve ser dado apoio as maes adolescentes e as gravidas estudantes para completarem os

seus estudos durante ou depois da gravidez.

.

.

.

.

Em todas estas areas, 0 Governo precisa de actualizar as suas politicas de planeamento familiar para

obter melhores praticas e resultados baseados nas interven~oes feitas em todas as areas cobertas

pela Conferencia.

Recomenda~oes ao Governo:

Ministerio da Saude

. Aumentar a quantidade de forma~ao para as parteiras, bem como 0 numero de parteiras e

de pessoal da area da saude;

Melhorar os servi~os saude materna e pediatrica (MNCH) nos centros de saude com a

renova~ao e a repara~ao de clinicas e hospitais e 0 aumento de maternidades;

Refor~ar a implementa~ao e monitoriza~ao dos programas dos SISCa com controlos

peri6dicos para que efectivamente os servi~os cheguem as pessoas;

a Servi~o de Psiquiatria tem de estabelecer centros de aconselhamento para questoes de

saude mental ao nivel dos distritos;

Melhorar as condi~oes de trabalho do pessoal da area da saude;

Continuar a desenvolver e a expandir os programas de saude materna e reprodutiva, a

nutri~ao e 0 planeamento familiar nas zonas rurais;

Fortalecer as rela~oes entre a Igreja e 0 Ministerio da Saude relativamente aos servi~os de

planeamento familiar nas comunidades;

.

.

.

.

.

.
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. Tentar criar um conselho de conselheiros profissionais para 0 planeamento familiar e para 0

HIV/SIDAbem como parajovens paraevitar gravidezesnao planeadas;

Aumentar 0 perfil da nutri~ao com uma politica forte, aconselhamento bem como a

educa«;:aoe a mobiliza«;:aosocial ao nivel da comunidade;

.

Ministerio da Educa~ao e Secreta ria de Estado da Juventude e Desportos:

. Delinear um curriculum para educa«;:aosexual e saude reprodutiva para adolescentes nas

escolas;

Estabelecer uma politica para garantir a continuidade dos estudos das jovens depois do

parte;

Melhorar os programas nutricionais das escolas em colabora«;:ao com os prindpios-chave

defendidos por peritos da area;

Colaborar com a Igreja e outras institui«;:oes para a elabora«;:ao do curriculum para a

educa«;:aosexual nas escolas e estabelecer em que ana essa disciplina deve come«;:ara ser
ensinada.

.

.

.

Ministerio da Solidariedade Social:

. Garantir 0 estabelecimento de centros de apoio as vitimas de violencia domestica e de

abusos sexuais e traumas;

Continuar 0 Programa "Boisa da Mae" com mecanismos de avalia«;:aoe de monitoriza«;:ao;

Continuar 0 apoio as institui«;:oesde apoio a crian«;:aexistentes, como orfanatos, internatos e

centros de saude;

Continuar 0 trabalho com os parceiros para prevenir 0 tratico humano.

.

.

.

Ministerio da Justi~a:

. Garantir assistencia no processamento de casos de abandono de esposas e crian«;:aspor

parte do pai;

Secretaria de Estado da Promo~ao da Igualdade:

. Estabelecer pontos focais para assuntos de genero em todos os Ministerios encarregues de

implementar distribui«;:ao com base no genero.

Parlamento:

. Aprovar um or«;:amento que permita completar 0 processo multi-funcional em todos os sub-

Distritos;
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. Esbo~ar uma lei que regulamente as rela~5es de trabalho entre 0 sector da saude, a Igreja e

as agencias internacionais que trabalham na area do planeamento familiar e da

contracep~ao;

Criar uma lei para 0 casamento com 0 estabelecimento de uma idade minima para homem e

mulher;

Criar leis que prolbam a circula~ao de pornografia;

Criar uma lei para licen~a de maternidade e paternidade.

.

.

.

Recomenda~5es para a PNTL, Igreja, Sociedade Civil e Comunidades

PNTL

. Tomar medidas legais relativamente a pornografia, filmes pornograficos e alcool que tern

impacto negativona comunidade.

Sociedade Civil

. Oferecer forma~ao em Planeamento Familiar, com 0 apoio das ONG's;

Trabalhar com 0 Governo para tornar disponlveis todos os metodos de planeamento

familiar;

MarieStopes deve continuar a oferecer forma~ao e educac;:aoem Planeamento Familiar ao

nlvel das aldeias;

A Funda~ao Aloia deve garantir a educa~ao sexual das mulheres de areas rurais;

Estabelecer ou expandir os programas de aconselhamento de jovens sobre planeamento

familiar e quest5es relacionadas com 0 HIV ao nlvel das comunidades;

Oferecer urn programa para educar e melhorar a propria saude reprodutiva dos homens;

Refor~ar 0 envolvimento do pai nos programas relacionados com 0 nascimento da crian~a;

Disponibilizar educac;:aosexual e reprodutiva para os jovens na comunidade;

Disponibilizar educac;:aoparental ao nlvel da comunidade

.

.

.

.

.

.

.

.

Igreja:

. Fortalecer a partilha de informa~ao atraves de encontros regula res com 0 Conselho Pastoral;

Garantir educa~ao dvica a comunidade;

Garantir uma educac;:aoparental eficaz as esposas quando se casam;

Continuar a divulgar informac;:aoem relac;:aoao metoda natural de planeamento familiar;

Colaborar de perto com 0 Ministerio da Saude sobre 0 programa de Planeamento Familiar e

nas estrategias de prevenc;:aodo MOH HIV;

Colaborar de perto com 0 Ministerio da Educa~ao em rela~ao a introdu~ao da Educa~ao

Sexual nos curricula escolares;

Defender de forma solid a a saude de homens e mulheres.

.

.

.

.

.

.

Comunidade:

. Estar completamente envolvida e participar nas actividades, especial mente com jovens e ter

em considera~ao incentivos nao-financeiros para a participac;:aodos jovens;



Espalhar informa~ao atraves do chefe de suco, chefe de aldeia, conselhos de suco,
administradorese voluntarios;

Colaborar com todas as Institui~oes;

Envolver as autoridades locais e os catequistas que trabalham nas capelas dos bairros;

Trabalhar com as autoridades locais e os parceiros para levar a cabo programas de raiz;

Evitar que as crian~as vejam filmes inapropriados;

Reduzir a influencia dos dotes e reduzir os casamentos arranjados

2. HIV/SIDA

0 GMPTLfortaleceu 0 seu conhecimento com base no genero relacionando-o com outros assuntos,

nomeadamente com 0 HIV/SIDA.A este respeito, em rela~ao a consciencia do HIV/SIDA,organizou

comos parlamentares campanhas de preven~aonos distritos de Dili,Baucau,Malianae Oe-Cusse,

distritosestes que estao identificadoscomosendo os que apresentam 0 maior numero de

infectados com 0 HIV/SIDA.Com 0 apoio 0 GRC,0 Parlamento partilhou informa~ao sobre medidas

preventivas em conjunto com a Comissao Nacional da Luta contra a Sida e com 0 Ministerio da
Saude.

Estas actividades foram conduzidas em 4 liceus de Dllie continua ram em 3 outros distritos, incluindo

tambem a Universidade Nacional de Timor-Leste. Durante 0 primeiro quarto, 0 GMPTLconduziu

uma actividade de desenvolvimento de capacidades com 0 objectivo de aumentar nos Deputados a

consciencia em rela~ao a assuntos relacionados com 0 genero. A este respeito, 0 GRCorganizou uma

Mesa Redonda em que estiveram presentes algumas representantes do GMPTL, a Comissao

Nacional da Luta Contra a Sida e a Igreja Catolica com 0 objectivo de consolidar 0 conhecimento dos

participantes sobre 0 impacto social, economico e cultural e a estigmatiza~ao das mulheres que
vivem com 0 HIVecom Sida.

A 27 de Maio de 2011, a Presidente do GMPTLdiscursou no seminario sobre Genero, HIV/SIDAe

Desenvolvimento organizado pela Comissao Nacional da Luta Contra a Sida no Centro Juvenil em
DilL

3. Capacita~ao

0 Grupo das Mulheres Parlamentares de Timor-Leste (GMPTL)integrouna delega~aoda

Secreta ria de Estado para a Promo~ao da Igualdade na segunda reuniao ministerial

"Mulheresna Politicae HIV/SIDA",em Lisboa,Portugal.
GMPTLparticiparam como oradoras no seminario das Mulheres Parlamentares da

CPLPsobre HIV/SIDAem Sao Tome e Principe, em 2010.

GMPTLtambem participou numa forma~ao, Genero e Politica para a regiao Asia-

Pacifico, organizado pelo ForumAsia-Pacifico sobre Mulheres, Direito e Desenvolvimento

(APWLD),em Kuala-Lumpur,Malasia.

7
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GMPTLparticiparamno Forumsobre Governa~aoDemocratica:
Constitucionalismo, Parlamento e 0 papel das Comissoes na Juventude e no

Envolvimento da Comunidade, em Maliana, organizado pela unidade de apoio a

governa~ao democratica -UNMIT.
GMPTLparticipou no encontro sobre 0 Impacto dos Estudos 10 anos depois da

Resolu~ao 1325 (2000) relacionada com as mulheres, manuten~ao da paz e seguran~a,

organizada pela UNMIT.
GMPTLfoiconvidadopelaAECID(Agenciade coopera~aoespanhola) para
discursarsobre as actividades/0 trabalho do GMPTLdurante 0 seminario por ocasiaodo
dia do trabalhador da Ajuda Espanhola.

GMPTLparticiparam num seminario sobre Alcan~ar MDG3 ate 2015 -Medidas

especiais de ajuda serao uteis?, em PhnomPenh, Camboja.

GMPTLparticipou num seminario sobre "Advocacia nos Direitos das vitimas de violencia

domestica e sexual", organizado pela Rede das Mulheres (REDEFETO), em Dili.

Em coopera~ao com a UNFPA,0 GRCdisponibilizou apoio tecnico e financeiro para os

representantes do GMPTLparticiparem na 8.!!Conferencia Regional de Mulheres

Parlamentares e Ministras sobre Jovens mulheres e raparigas, " Aumentar 0 apoio

parlamentar para monitorizar a igualdade de genero" que decorreu em Jacarta.

GMPTLparticipou no encontro de coordena~ao dos Ministerios-chave para a

Implementa~ao da lei da violencia domestica. Esta actividade serviu para garantir a

continua~ao da socializa~ao e implementa~ao da Leida violencia domestica para os

Ministerios-chave e para os parceiros relevantes.

GMPTLparticiparam num forum sobre a Governa~ao Democratica no Hotel Timor, em

Dilia 14 de Abril de 2011. 0 tema deste forum doi " Constitucionalismo, 0 papel do

Parlamento e das Comissoes: Mulheres no Parlamento". A cada Deputada foi pedido

que apresentasse a sua perspectiva sobre 0 assunto em discussao e sobre as questoes
que surgissem durante a mesma.

GMPTL,discursou num seminario organizado pela Faculdade de Agricultura, com 0 tema

"Implementa~ao da diferencia~ao do Genera na area da agricultura em Timor-Leste".

GMPTLem colabora~ao com 0 grupo de trabalho sobre a Leido tratico humano,

organizado pela Funda~ao Aloia foi apresentado um esbo~o das questoes relacionadas

com a Leido tratico humano. Esta apresenta~ao e discussao contribuiram para melhorar

a conscil~nciae a compreensao de assuntos relevantes na Leido tratico humano,

incluindo a partilha dos pontos de vista sobre essa lei para Timor-Leste.

GMPTL,a Comissao Ee 0 Governo (Secreta ria de Estado para a Promo~ao da Igualdade)

levou a cabo 0 seu normal Encontro Semestral. Esse encontro pretendeu fazer uma

actualiza~ao sobre 0 Genero e 0 programa relacionado com 0 Genero para 2011 e

perceber a possibilidade de coopera~ao em algumas actividades no futuro.

GMPTL discursou num seminario sobre HIV/SIDAe Desenvolvimento organizado pela
Comissao Nacional de Luta contra a Sida no Centro Juvenil, em Dili.
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GMPTLparticiparam num encontro com a Associac;:aoMae Contra Violt~ncia(AMKV).0

encontro pretendia fortalecer a rede de trabalho e fazer uma actualizac;:aodos

programas e actividades levadas a cabo e 0 seu papel / a sua func;:aoesperando tambem
ser posslvel cooperar no futuro em algumas actividades.

4. Desempenho e combate das mudanc;:asclimaticas

Incentivar os Parlamentos e os Governos a melhorar os programas e 0 seu desempenho no

combate das mudanc;:asclimaticas. Nesta area estamos no inlcio da legislac;:aomas

entretanto uma resoluc;:aofoi aprovada pelo Parlamento Nacional, que recomenda ao

Governoa adopc;:aode medidas para a reduc;:aodo consumo de sacos de plastico e incentive

a reciclagem.

5. Promovernovas oportunidades/construir redes

0 GMPTLapresentou uma proposta para alterar um dos artigos da lei eleitoral (artigo 12,

ponto 3: em cada 4 candidatos (antes 5), pelo menos 0 terceiro candidato apontado pelos

partidos politicos tera de ser uma mulher (tanto nas eleic;:oesnacionais, como locais)), para

aumentar 0 numero de mulheres nas pr6ximas eleic;:oese nas consequentes tomadas de
decisao.

Aproposta foi assinada pela maioriados membrosdo GMPTL e por outros Deputados e
recebeu a maioria dos votos dos deputados durante a sua apresentac;:ao e votac;:aoem

plenario. Esta aprovac;:aogarante 30% dos lugares para mulheres.

Uma rede efectiva continua a ser desenvolvida com outros parceiros de instituic;:oes

academicas e ONG's para que seja posslvel a recolha e a divulgac;:aode dados senslveis a

questoes de Genera e para prosseguir a pesquisa na area no Parlamento, nomeadamente:

. A 9 de Setembro, a Presidente do GMPTLfoi entrevistada pelo Assessor Senior para 0

Genero, UNMIT,sobre 0 impacto do 10.Qaniversario da Implementac;:ao da Resoluc;:ao1325:

Mulheres, Paz, Seguranc;:ae Construc;:aoda Paz. 0 GRCdisponibilizou alguma informac;:ao
sobre os assuntos discutidos.

A 13 de Setembro, a Presidente do GMPTLfoi entrevistada por um Doutor da Universidade

de ULSTER,Irlanda do Norte, sobre violt~nciadomestica em Timor-Leste e sobre a Leida
Vioh~nciaDomestica.

.
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A Rede de Mulheres Parlamentares da Assembleia Parlamentar da CPLP,continuar a

trabalhar de forma dinamica, para que os nossos objectivos possam ser concretizados.

0 iii, 13 de Julho de 2011

Presidente da RMP- TL


