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ADITAMENTO AO 

ACORDO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO EM 6 DE DEZEMBRO DE 2009 

ENTRE  

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES (ANMP), O FÓRUM 

DAS AUTORIDADES LOCAIS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA 

PORTUGUESES (FORAL-CPLP) E GOVERNO DA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE 

TIMOR-LESTE EM  

 

 

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e o Fórum das Autoridades Locais 

dos Países de Língua Portuguesa (ForalCPLP), instituições representadas pelo seu Presidente, 

Dr. Fernando de Carvalhos Ruas, adiante designadas como primeiras outorgantes: 

 

O Governo da República Democrática de Timor-Leste, representado por Sua Excelência o 

Senhor Secretário de Estado da Descentralização Administrativa, Tomás Rosário Cabral, 

adiante designado de segundo outorgante; 

 

• Reconhecendo da importância crescente do modelo de cooperação assente em laços 

de parceria intermunicipal, enquanto instrumento potenciador de desenvolvimento 

humano, tendente a conferir, com a optimização e partilha de recursos, maior 

alcance e significado a iniciativas conjuntas de melhoria das condições de vida das 

populações dos municípios respectivos. 

 

• Traduzindo a vontade inquebrantável de desenvolver e reforçar as relações de 

amizade e de cooperação entre os Municípios Portugueses e os Municípios de Timor-

Leste, 

 

ACORDAM NO ADITAMENTO DAS SEGUINTES CLÁUSULAS ACORDO DE 

COOPERAÇÃO CELEBRADO EM 6 DE DEZEMBRO DE 2009: 

 

1.ª 

Em empreender programas de cooperação tendo em vista o desenvolvimento mútuo, numa 

base dos interesses e opções de cada um dos outorgantes, e de acordo com as possibilidades 

existentes em cada momento. 

 

2.ª 

Considerar a promoção de trocas económicas, culturais, sociais, educativas ou outras, 

mobilizando os incentivos considerados, para tanto, adequados. 

 

 



2 

 

3.ª 

Cooperar, de acordo com as respectivas disponibilidades, no prosseguimento dos seguintes 

fins: 

a) Reforço do papel dos Municípios enquanto agentes activos de cooperação para o 

desenvolvimento; 

b) Promoção de sinergias entre projectos de cooperação nacionais e internacionais como 

estratégia eficaz para a redução da pobreza e para alcance dos Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio;  

c) Promoção da comunicação entre os Municípios, contribuindo para a boa governação 

a nível local; 

d) Troca de experiências e informações de natureza técnico-administrativo; 

e) Promoção de projectos de cooperação conjuntos de natureza diversa; 

f) Promoção de acções de sensibilização e educação para o Desenvolvimento. 

 

4.ª 

Os outorgantes poderão cooperar em todos os domínios de actividade que considerem úteis, 

e em relação aos quais estejam reunidas as condições necessárias para a sua concretização, 

nomeadamente: 

a) O apoio dos Municípios Portugueses às Comissões Instaladoras dos Municípios 

Timorenses; 

b) Fornecimento de meios técnicos e materiais adequados para projectos e programas 

municipais; 

c) Colaboração e intercâmbio regulares de conhecimentos, experiências e informações. 

 

5.ª 

A ANMP/ForalCPLP apoiarão a institucionalização de uma Associação Nacional 

representativa dos Municípios de Timor-Leste. 

 

Feito em duplicado, aos 21 dias do mês de Março do ano 2013. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ _____________________________________________________ 

Fernando de Carvalho Ruas 

Associação Nacional de Municípios Portugueses 

Fórum das Autoridades Locais dos Países de Língua Portuguesa  

Tomás do Rosário Cabral 

Secretário de Estado da Descentralização Administrativa 

 

 


