Acta de 1ª Reunião de Ouvidorias e Provedores de Justiça de
Língua Portuguesa
Os Representantes da Ouvidora-Geral da União do Brasil, da
Provedoria de Justiça de Angola, do Ministério da Justiça de
Moçambique, do Ministério da Justiça de S. Tomé e Princípe, do
Provedor de Justiça e Direitos Humanos de Timor-Leste e do
Comissariado contra a Corrupção de Macau, abaixo identificados,
reuniram-se em Brasília, a 20 de novembro de 2008, à margem do 1º
Seminário Brasileiro de Ouvidorias Públicas, a convite da Dr. Eliana
Pinto, Ouvidora-Geral da União.
Da dita Reunião se lavrou a presente acta, onde se vertem os
consensos obtidos:
O desejo expresso pelos representantes em estreitar as relações entre
as suas entidades, tendo em vista a continua melhoria dos serviços
que prestam aos seus cidadãos;
O interesse partilhado em cooperar com os seus homólogos, na sua
área de trabalho, por via da partilha de informações e experiências e
pela realização de acções de formação e capacitação;
A vontade de contribuir, em articulação com as autoridades locais,
para o esforço de constituição e implementação de entidades
homólogas nos Países e Regiões de Língua Portuguesa onde estas
ainda não existam ou estejam em processo de implementação;
A intenção de constituir, com o apoio do Secretariado Executivo da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e em termos a definir
por via de concertação, a Associação de Ouvidorias e Provedores de
Justiça de Língua Portuguesa, a incluir os signatários, e aberta à
inclusão dos seus cóngeneres dos Países e Regiões de Língua
Portuguesa que venham a constituir-se de futuro;
O agradecimento conjunto à Ouvidoria-Geral da União do Brasil, na
pessoa da Dr. Eliana Pinto, pela hospitalidade e pela iniciativa de
constituição da Associação.
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