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COMUNICADO DE IMPRENSA
PAR Enaltece Apoio dos Parceiros de Cooperação
A Presidente da Assembleia da Republica (PAR), Esperança Laurinda
Francisco Nhiuane Bias, exprimiu o seu apreço aos parceiros de cooperação do
Parlamento, tendo enaltecido o apoio que tem dado para a prossecução das
actividades da magna Casa do Povo.
Falando, terça-feira última, dia 28, no seu Gabinete de trabalho, em Maputo,
durante o encontro que concedeu aos representantes da WFD, União Europeia,
International IDEA, Unicef, PNUD, IMD e Visão Mundial, a Presidente do
Parlamento moçambicano disse que “no que diz respeito aos desafios que a
Assembleia da Republica tem na manga para a presente Legislatura, espero
continuar a contar com o vosso apoio”.
“Nós, como Assembleia da República, vamos garantir que as actividades que
forem planificadas aconteçam”, disse a PAR, acrescentando que “nós queremos
um Parlamento forte e organizado”.
Por seu turno, os representantes dos parceiros de cooperação presentes na
audiência manifestaram a disponibilidade de continuar a trabalhar com a
Assembleia da República e anunciaram a disponibilidade em custear, na íntegra,
as despesas inerentes ao Programa de Indução dos Deputados da IX Legislatura
﴾2020 – 2024).

Segundo disseram a PAR, na ocasião, os Fundos para a primeira fase do
Programa de Indução para os Deputados da IX Legislatura desenhado pelo
Centro de Estudos e Formação Parlamentar ﴾CEFP), já estão disponíveis,
estando a aguardar, apenas, pelo sinal do Parlamento.
De acordo com a Proposta do CEFP, a primeira Fase do Programa de Indução
dos Deputados da IX Legislatura poderá acontecer no próximo mês de
Fevereiro.
A primeira fase vai comportar seminários temáticos sobre a organização e
funcionamento da Assembleia da República, seu relacionamento com outros
órgãos de soberania, bem como as relações interparlamentares e internacionais,
entre outras matérias de interesse geral.
A segunda fase, com a duração mais longa, consistirá na realização de
semanários de transmissão de conteúdos especializados e de capacitação dos
Deputados já em sede das respectivas Comissões de Trabalho.
O Programa de Indução foi desenhado por uma equipa multidisciplinar
integrando as Unidades Orgânicas do Secretariado-Geral da Assembleia da
República que lidam directamente com os parlamentares, sob a coordenação do
CEFP, com o apoio técnico de dois especialistas em assuntos parlamentares,
nomeadamente, os Professores. Trevor G. Fowler e Carlos Shenga.
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