ENCONTRO DE COORDENADORES NACIONAIS E DA COORDENAÇÃO REGIONAL LEGIS-PALOP
14 E 15 DE JULHO – Auditório Camões Instituto da Cooperação e da Língua

O Legis-PALOP celebra 7 anos dia 15 de Julho e assinala a data com um Encontro de
Coordenadores das Unidades Técnicas Operacionais e de Gestão (UTO-G) Nacionais e
Regional nos próximos dias 14 e 15 . O Encontro de Coordenadores terá lugar no Camões
Instituto da Cooperação e da Língua onde será lançada a 2ª edição do Guia para Investir nos
PALOP.
A base de dados Legis-PALOP http://legis-palop.org/bd, tutelada pelos Ministros da Justiça
dos PALOP, constitui um instrumento de acesso ao direito e à informação jurídica. A base de
dados foi concebida e desenvolvida no âmbito do Projeto de Apoio ao desenvolvimento dos
Sistemas Judiciários dos PALOP, financiado pela União Europeia e pela Cooperação Portuguesa.
O reforço das UTO-G, responsáveis pela manutenção, atualização e promoção da base de
dados em cada país e pela gestão de utilizadores, bem como a UTO-G Regional que apoia as
UTO-G nacionais e funciona na sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)
tem vindo a ser apoiado com financiamento do Camões I.P.

O desafio actual é a integração de Timor-Leste no Legis-PALOP, que está a decorrer no âmbito
do Projecto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito (PACED) financiado pelo 10º FED e
pela Cooperação Portuguesa, implementado pelo Camões I.P. Na 1ª semana de Julho a
Coordenação Regional do Legis-PALOP efectuou uma missão de trabalho a Timor-Leste, onde
foi muito bem acolhida tendo recebido a anuência para a integração de Timor Leste no LegisPALOP por parte das principais entidades responsáveis pela promoção do acesso ao direito e
da cidadania no país.

O Legis-PALOP é mantido e atualizado por equipas nacionais constituídas em cada país (UTOG) - as UTO-G são compostas por um conjunto de entidades distintas em cada ordenamento,
mas todas tuteladas pelo Ministério da Justiça. As UTO-G, depois de formalmente constituídas
por regulamento publicado em jornal oficial e de, na maioria dos casos, constarem das
orgânicas dos respectivos Ministérios da Justiça, foram capacitadas e continuam a receber
formação para o desempenho de funções de inserção e classificação da informação jurídica,
divulgação e marketing e gestão de utilizadores.
A Coordenação Regional (UTOG-R) foi criada pelo Regulamento de Gestão Regional da Base de
Dados Legis-PALOP, assinado a 30 de Março de 2012 pelos Coordenadores das UTO-G
(mandatados para o efeito pelos respectivos Ministros da Justiça) em cerimónia presidida pelo
Secretário Executivo da CPLP. A UTOG-R é responsável designadamente pela gestão de
utilizadores e receitas internacionais; gestão do thesaurus jurídico; controlo da qualidade e
uniformidade do tratamento da informação jurídica; e articulação com as UTO-G nacionais.
O Encontro de Coordenadores visa os seguintes objectivos principais:
Ø Ponto de situação dos trabalhos desenvolvidos por cada UTO-G nacional e pela UTOGR de Julho de 2015 a Julho de 2016;
Ø Identificação de ferramentas de reforço da visibilidade e notoriedade;
Ø Identificação de mecanismos de reforço da autonomia das UTOG e sustentabilidade do
sistema;
Ø Sinergias com outras iniciativas e processo de integração de Timor-Leste.

