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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO     

ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE     
O GOVERNO DE TIMORO GOVERNO DE TIMORO GOVERNO DE TIMORO GOVERNO DE TIMOR----LESTELESTELESTELESTE    

E E E E     
A FUNDAÇÃO PARA OS ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTÁRQUICA DE A FUNDAÇÃO PARA OS ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTÁRQUICA DE A FUNDAÇÃO PARA OS ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTÁRQUICA DE A FUNDAÇÃO PARA OS ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTÁRQUICA DE 

PORTUGAL PORTUGAL PORTUGAL PORTUGAL     
    

 
ENTREENTREENTREENTRE    
 

O MINISTÉRIO DA O MINISTÉRIO DA O MINISTÉRIO DA O MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL ADMINISTRAÇÃO ESTATAL ADMINISTRAÇÃO ESTATAL ADMINISTRAÇÃO ESTATAL DA REPÚBLICA DA REPÚBLICA DA REPÚBLICA DA REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA DE TIMORDEMOCRÁTICA DE TIMORDEMOCRÁTICA DE TIMORDEMOCRÁTICA DE TIMOR----LESTE,LESTE,LESTE,LESTE, com sede na Rua Jacinto Cândido, Díli, 
Timor-Leste, neste acto representada pelo Exmo. Senhor Tomás do Rosário 
Cabral, na qualidade de Secretário de Estado da Descentralização 
Administrativa, como Primeiro Outorgante, adiante designado 
abreviadamente por MAE,MAE,MAE,MAE,    

 
 
EEEE    
 

A FUNDAÇÃO PARA OS ESTUDOS E FORMAÇA FUNDAÇÃO PARA OS ESTUDOS E FORMAÇA FUNDAÇÃO PARA OS ESTUDOS E FORMAÇA FUNDAÇÃO PARA OS ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTÁRQUICA ÃO AUTÁRQUICA ÃO AUTÁRQUICA ÃO AUTÁRQUICA ––––    
FUNDAÇÃO CEFAFUNDAÇÃO CEFAFUNDAÇÃO CEFAFUNDAÇÃO CEFA, pessoa coletiva n.º 509641601, com sede na Rua do 
Brasil, 131, 3030-175 Coimbra, aqui representada pelo Exmo. Sr. Dr. 
Fernando Pedro Carvalho de Almeida Batista, na qualidade de Presidente, 
como segundo Outorgante, doravante designada abreviadamente por 
Fundação CEFA,Fundação CEFA,Fundação CEFA,Fundação CEFA, 

 
 
Considerando que 
 
i) O Acordo Quadro de Cooperação entre a República Portuguesa e a República 
Democrática de Timor-Leste, assinado em Díli em 20 de maio de 2002, prevê, no 
artigo 31º, o desenvolvimento de formas de cooperação na área da administração 
pública1; 
 
ii) A Administração Local de Timor-Leste encontra-se em fase de implementação e 
constitui atribuição do MAEMAEMAEMAE implementar processos e meios organizativos das 
instituições públicas locais, muito em particular os Municípios, seguindo as melhores 
práticas e as mais modernas tendências e ainda dotar estas instituições de meios 
humanos qualificados e especializados nas técnicas actuais de organização e gestão 
administrativas; 

                                                
1 Que devem ser regulamentadas por acordo complementar. 
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iii) Nos termos dos Estatutos da Fundação CEFA, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 
98/2009, de 28 de abril e alterados pelo Decreto-Lei n.º 92/2012, de 16 de abril, são, 
entre outras, atribuições desta entidade, estabelecer relações de parceria e 
colaboração, bem como promover o intercâmbio, designadamente com os países da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e ainda contribuir para a 
modernização da administração local através de acções de informação e de formação, 
da investigação e da assessoria técnica; 
 

iv) A Fundação CEFA detém uma experiência de mais de trinta anos no domínio da 
formação de quadros administrativos de diferentes níveis e da realização de estudos 
que contribuíram para o sucesso e o crescendo das competências que foram cabendo 
progressivamente aos municípios portugueses; 
 

v) Revela-se premente a implementação de uma cooperação efectiva entre a 
Fundação CEFA e o MAE, designadamente no âmbito da cooperação estratégica, da 
assistência técnica e da formação de recursos humanos;  
 

vi) Convictos de que a implementação de um programa de cooperação desta natureza 
constituirá um expressivo contributo para a implementação do Poder Local em 
Timor e  para  formação de Chefias da Administração Pública da República 
Democrática de Timor-Leste; 
 
vii) Reconhecendo ainda a inegável importância, no âmbito das relações bilaterais, 
do desenvolvimento e da dinamização da cooperação no domínio da Administração 
Pública Local; 
 

 

É celebrado e mutuamente aceite o presente PROTOCOLO DE COOPERAÇÃOPROTOCOLO DE COOPERAÇÃOPROTOCOLO DE COOPERAÇÃOPROTOCOLO DE COOPERAÇÃO, nos 
termos das Cláusulas seguintes de que os considerandos precedentes fazem parte 
integrante:  
   
 

Cláusula PrimeiraCláusula PrimeiraCláusula PrimeiraCláusula Primeira    
(Objeto)(Objeto)(Objeto)(Objeto)    

 

1. O presente Protocolo de Cooperação tem como objecto estipular um compromisso 
de cooperação entre o MAE e a Fundação CEFA, visando essencialmente: 

a) O apoio ao desenvolvimento harmonioso das diversas regiões timorenses, com 
vista ao reforço da sua coesão territorial e social; 
b) O contributo para a descentralização de competências para os futuros 
municípios; 
c) A estruturação de mecanismos eficazes de coordenação política da estratégia de 
descentralização administrativa e da implementação dos novos Municípios. 
d) A implementação de medidas que permitam a melhoria da coordenação 
regional das políticas municipais; 
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e) Outras relevantes neste âmbito do Poder Local  
 
2. Para a concretização destes fins, as entidades outorgantes comprometem-se a 
promover iniciativas conducentes: 

a) À conceção e realização de acções de formação teóricas e teórico-práticas, 
presenciais ou à distância, na área da gestão pública e outros temas relevantes no 
âmbito da Administração Local; 
b) À garantia de assistência técnica no âmbito da organização administrativa, da 
gestão estratégica dos Municípios, bem como na qualificação e responsabilização 
dos funcionários públicos ou municipais; 
c) À constituição de grupos de trabalho conjuntos e especializados na área da 
formação, designados pelos outorgantes; 
d) À promoção de programas de intercâmbio de informação e de colaboradores, 
com vista ao enriquecimento das estruturas organizativas de cada uma das partes; 
e) Ao incentivo e apoio ao desenvolvimento de medidas relativas à melhoria da 
qualidade dos serviços da administração pública e municipal 
d) À realização de outro tipo de actividades que se revelem adequadas a 
prosseguir os fins enunciados no número anterior. 

 
 

Cláusula SegundaCláusula SegundaCláusula SegundaCláusula Segunda    
(Formação Profissional)(Formação Profissional)(Formação Profissional)(Formação Profissional)    

1. As acções de cooperação referidas no artigo anterior na área da formação 
profissional podem revestir a seguinte natureza:  

a) Capacitação dos dirigentes e outros funcionários da Administração Local; 
b) Formação de especialização; 
c) Formação de base; 
d) Formação contínua e de actualização; 
e) Eventos de reflexão, informação e debate sobre temas relevantes para a 

Administração Local. 
 

2. A Formação abrangerá um núcleo central de matérias definido pelas partes outorgantes, 
incidindo sobre temáticas variadas, com vista à promoção das necessárias competências 
profissionais para os secretários dos municípios e outro pessoal dos serviços municipais 
como eixos da estrutura administrativa local, designadamente: 

a) Atendimento ao Público; 
b) Comunicação na Administração; 
c) Secretariado e técnicas de arquivo; 
d) Estratégias de gestão de recursos humanos; 
e) Estratégias de gestão de projetos; 
f) Administração  
g) Etc. 
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Cláusula TerceiraCláusula TerceiraCláusula TerceiraCláusula Terceira    
(Assistência técnica)(Assistência técnica)(Assistência técnica)(Assistência técnica)    

Tendo em atenção as vantagens decorrentes de um mútuo relacionamento num quadro 
organizado de assistência técnica e na expectativa do estabelecimento de um paradigma de 
cooperação inovador, visa-se: 

a) A implementação de sistemas de gestão financeira, operacional e social, que 
permitam a uniformização de procedimentos e a melhoria da qualidade dos 
serviços; 

b) O incentivo e apoio aos serviços na adopção e implementação de medidas de 
simplificação e modernização administrativa; 

c) Outras actividades que venham a ser acordadas em sede do Programa Bienal de 
Cooperação. 

 

 

Cláusula QuartaCláusula QuartaCláusula QuartaCláusula Quarta    
(Estudos e Publicações)(Estudos e Publicações)(Estudos e Publicações)(Estudos e Publicações)    

A Fundação CEFA compromete-se a enviar para os serviços a indicar pelo primeiro 
outorgante estudos, publicações e outras publicações, periódicas ou não, por si 
editadas. 

    
    

Cláusula QuintaCláusula QuintaCláusula QuintaCláusula Quinta    
(Programa Bienal de Coope(Programa Bienal de Coope(Programa Bienal de Coope(Programa Bienal de Cooperação)ração)ração)ração)    

1. A concretização dos objetivos específicos do presente Protocolo será efectuada 
através da elaboração de programas bienais de cooperação estabelecidos entre ambas 
as partes que contemplem os seguintes aspetos: 

a) Identificação das acções específicas de cooperação bilateral; 
b) Determinação e quantificação dos meios necessários à organização das 
mesmas acções; 
c) Definição das responsabilidades organizativas e financeiras de cada uma das 
partes. 

 
2. Os programas bienais de cooperação serão elaborados conjuntamente e terão em 
conta as necessidades e disponibilidades de cada uma das partes e os respetivos 
programas anuais de actividades. 
 

    
Cláusula SextaCláusula SextaCláusula SextaCláusula Sexta    

(Acompanhamento da execução)(Acompanhamento da execução)(Acompanhamento da execução)(Acompanhamento da execução)    
1. O acompanhamento da execução do presente protocolo será efetuado por uma 
comissão de acompanhamento composta por três elementos: 
 i. Um Presidente a indicar pelos Primeiro e Segundo Outorgantes 
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ii. Um membro a ser designado pelo Primeiro Outorgante; 
iii. Um membro a ser designado pelo Segundo Outorgante. 
 

2. A atividade desta comissão será objeto de regulamentação própria e a sua forma de 
atuação definida no Programa Bienal de Cooperação. 
    
    

Cláusula SétimaCláusula SétimaCláusula SétimaCláusula Sétima    
(Outras a(Outras a(Outras a(Outras accccções)ções)ções)ções)    

Independentemente dos programas bienais poderão ser acordadas outras acções 
pontuais de cooperação, enquadradas em projetos específicos. 
 

 

 

Cláusula OitavaCláusula OitavaCláusula OitavaCláusula Oitava    
(Tecnologias da Comunicação)(Tecnologias da Comunicação)(Tecnologias da Comunicação)(Tecnologias da Comunicação)    

As partes recorrerão, tanto quanto seja possível, para o desenvolvimento da sua 
actividade na prossecução dos fins do presente Protocolo de Cooperação, às 
tecnologias de comunicação. 
 

    
Cláusula NonaCláusula NonaCláusula NonaCláusula Nona    
    (Vigência)(Vigência)(Vigência)(Vigência)    

1. O presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura por ambas as Partes 
Outorgantes e terá a duração de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos de tempo, se não for denunciado por qualquer das partes 
outorgantes, mediante comunicação escrita, com a antecedência mínima de 120 
(cento e vinte) dias relativamente ao termo do período em curso, sem prejuízo, no 
entanto, do cumprimento integral das obrigações entretanto assumidas pelas Partes 
Outorgantes. 

2. O presente acordo poderá, de comum acordo, ser revisto. As emendas entrarão em 
vigor nos termos do n.º 1 da presente cláusula. 
 

 

 

 

O presente protocolo é celebrado em duplicado, ficando um exemplar, devidamente O presente protocolo é celebrado em duplicado, ficando um exemplar, devidamente O presente protocolo é celebrado em duplicado, ficando um exemplar, devidamente O presente protocolo é celebrado em duplicado, ficando um exemplar, devidamente 
assinado na posse dassinado na posse dassinado na posse dassinado na posse de cada uma das Partes Outorgantes. e cada uma das Partes Outorgantes. e cada uma das Partes Outorgantes. e cada uma das Partes Outorgantes.     
 
    
Lisboa, 21 de Março de 2013Lisboa, 21 de Março de 2013Lisboa, 21 de Março de 2013Lisboa, 21 de Março de 2013 
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_______________________________________________ _____________________________________________ 

Tomás do Rosário CabralTomás do Rosário CabralTomás do Rosário CabralTomás do Rosário Cabral    
Secretário de Estado da Descentralização Administrativa 

FFFFernando Pedro de Almeida Batistaernando Pedro de Almeida Batistaernando Pedro de Almeida Batistaernando Pedro de Almeida Batista    
Presidente da Fundação CEFA 


