	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

V

ENCONTRO DAS UNIDADES
LEGIS-PALOP
PRAIA, CABO VERDE

Palácio do Governo

Nota de Imprensa
O V Encontro Anual Legis-PALOP - base de dados jurídica oficial dos PALOP (www.legispalop.org/bd) vai decorrer, em Cabo Verde, Cidade da Praia (Palácio do Governo), nos dias 13
a 16 de Julho. Nesta reunião estarão presentes os representantes dos Ministérios da Justiça
dos PALOP e de Timor Leste e de outros parceiros (Ordem de Advogados, Faculdades de
do Governo
Direito e CentroPalácio
de Formação
Jurídica e Judiciária) bem como os Presidentes das Imprensas
Nacionais.
O evento coincidirá com a celebração do 6º aniversário da Legis-PALOP no dia 15 de Julho
em que está prevista a realização de uma Mesa Redonda por videoconferência com os
Ministros da Justiça dos PALOP e o lançamento da publicação "O quadro jurídico sobre o
branqueamento de capitais, combate à corrupção o ao tráfico de droga nos PALOP". A
cerimónia de celebração será presidida por Sua Exa o Ministro da Justiça de Cabo Verde
contado com a presença do Embaixador da União Europeia em Cabo Verde e da Representante
da Cooperação Portuguesa (Camões, IP).
A base de dados Legis-PALOP, tutelada por suas Exas os Ministros 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
Unidades Técnicas Operacionais e de Gestão (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.
A União Europeia e a Cooperação Portuguesa, através do Camões, I.P. irão continuar a apoiar
a Legis-PALOP no âmbito do Projeto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito (PACED)
nos PALOP e Timor-Leste. Tendo em conta que o objetivo do PACED é melhorar a capacidade
dos PALOP e Timor-Leste para prevenir e lutar eficazmente contra a corrupção, branqueamento
de capitais e crime organizado, especialmente tráfico de estupefacientes, o projeto irá
enquadrar as atividades de expansão da Legis-PALOP a Timor Leste, com inclusão da
legislação, jurisprudência e doutrina daquele país, o apoio à constituição e operacionalização da
UTO-G de Timor Leste e a continuação do reforço da consolidação das restantes UTO-G, bem
como o lançamento de publicações e a mais ampla divulgação da base de dados.
O V Encontro Anual visa, designadamente, os seguintes objectivos:
• Intercâmbio de experiências entre as várias UTO-G Legis-PALOP e reforço da
capacitação das equipas;
• Identificação de soluções e abordagens de resposta aos desafios à sustentabilidade da
Legis-PALOP;
• Identificação de caminhos para a optimização do papel das Imprensas Nacionais
enquanto fontes da informação disponibilizada na base de dados de legislação;
• Debate relativo à maximização de resultados com o apoio do PACED e identificação de
atividades neste contexto.	
  

