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15-17 Dezembro: 

 

Realizaram-se em Paris, as reuniões da Comissão de Assuntos Políticos e 

Comissão para o Respeito das Obrigações e Compromissos dos Estados-

membros do Conselho da Europa, respectivamente. 

O Senhor Deputado Mota Amaral (PSD) participou, enquanto membro 

efectivo, nas duas reuniões, e apresentou na Comissão de Assuntos 

Políticos a nova versão do Memorando ”Encorajar a Diplomacia 

Parlamentar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07-08 Dezembro: 

 

Realizaram-se em Paris uma Reunião da Subcomissão do Património 

Cultural e o plenário da Comissão de Cultura, Ciência e Educação (CCCE) 

da APCE, respectivamente. 

A Senhora Deputada Manuela de Melo (PS) participou, enquanto membro 

efectivo, nas duas reuniões. 

O Senhor Deputado José Luís Arnaut, que foi membro efectivo da 

anterior delegação e relator da CCCE, apresentou na reunião de dia 8 o 

seu Relatório sobre “Direitos de Autor” 

 

O Senhor Deputado Mendes Bota (PSD), membro efectivo e relator da 

Comissão para a Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens 

(CIOMH) da APCE e Parlamentar de Referência para as Questões da 

Violência contra as Mulheres, designado pela Delegação Portuguesa, foi 

convidado a intervir na Sessão de Abertura da Comissão para a Igualdade 

de Género do Parlamento do Montenegro, sobre o tema: “Violência contra 

as Mulheres”, que teve lugar em Podgorica (Montenegro), no dia 8 de 

Dezembro. 

Ainda no âmbito da CIOMH, participou “Comissão Ad Hoc da APCE para 

participar na Conferência Conjunta APCE/UIP sobre Migrações e Violência 

contra as Mulheres”, intervindo na Sessão 5, sobre o tema, de que é relator 

naquela Assembleia Parlamentar: “Combater a Violência contra as 

Mulheres: por uma Convenção do Conselho da Europa”. Esta Conferência é 

co-organizada pela APCE e pela UIP (União Interparlamentar), no quadro 

da “Campanha do Secretário-Geral das Nações Unidas para eliminação da 

violência contra as mulheres e raparigas” 
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30 Novembro-03 Dezembro: 

 

 

O Senhor Deputado José Mendes Bota (PSD) participou na reunião da 

 Comissão para a Igualdade de Oportunidades para Mulheres e Homens 

(CIOMH) da APCE – a 30 de Novembro, em Paris - e na 3ª Reunião da 

Comissão Ad Hoc para Prevenção e Combate da Violência Contra as 

Mulheres e Violência Doméstica (CAPCVMVD), em Estrasburgo, de 1 a 3 de 

Dezembro. 

O Senhor Deputado é Membro Efectivo da CIOMH e designado por esta 

Comissão como representante na CAPCVMVD, Grupo de Trabalho que está 

a elaborar o Projecto de Convenção contra o Combate à Violência contra as 

Mulheres, o qual foi examinado nesta reunião 

 

 

 

23 Novembro: 

 

Teve lugar em Paris, a reunião da Comissão do Ambiente, Agricultura e 

Assuntos Territoriais (CAAAT) da APCE.  

O  Senhor Deputado José Mendes Bota, membro efectivo e relator da 

CAAAT apresentou um  projecto de recomendação decorrente do seu 

projecto de relatório sobre a “Elaboração de um Protocolo Adicional à 

Convenção dos Direitos do Homem sobre o direito a um ambiente sadio”. 

Decorre-se uma troca de impressões sobre o tema, com a articipação de um 

representante do Comité Director para os Direitos do Homem do Conselho 

da Europa (CDDH) 

 

 

 

 

 

19-20 Novembro: 

 

Realizou-se em Berna, as reuniões do Bureau e da Comissão Permanente 

da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE). 

Nesse âmbito, no dia 20, o Senhor Deputado Vera Jardim (PS), Presidente 

da Delegação portuguesa à Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE) participou na reunião da Comissão Permanente e o Senhor 

Deputado José Mendes Bota (PSD), Vice-Presidente da Comissão da 

Igualdade de Oportunidades para Mulheres e Homens da APCE, em 

representação da Presidente desta Comissão, participou no dia 19, na 

reunião do Bureau e no evento organizado pela Delegação Parlamentar 

Suíça sobre A contribuição da Suíça na luta contra a violência sobre as 

mulheres na Europa”  e no dia 20, na Comissão Permanente, onde fez uma 

intervenção sobre o tema Mulheres imigrantes: um risco acrescido de 

violência doméstica  
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17 Novembro: 

 

Realizou-se em Bruxelas, a reunião da Comissão de Assuntos Políticos da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE). 

De entre os pontos da Ordem de Trabalhos, destacou-se a discussão sobre 

a versão revista do Memorando: “Promover a Diplomacia Parlamentar”, 

apresentado pelo Senhor Deputado Mota Amaral (PSD), membro efectivo 

da Comissão 

 

 

19-21 Outubro: 

 

Seminário de Informação para Secretários de Delegação da Assembleia 

Parlamentar do Conselho da Europa: “O funcionamento do Conselho da 

Europa (CdE), Estrasburgo 

  Relatório Secretária de Delegação 

 

 

14 Setembro: 

 

A Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Família (CASSF), reuniu em 

Paris. A Senhora Deputada Maria de Belém Roseira, membro efectivo da 

Comissão, apresentou um ante-projecto de resolução e o projecto de 

relatório sobre o tema: O impacto social e a dimensão humana da crise 

económica e financeira nos Estados-membros do Conselho da Europa 

 

11 Setembro: 

 

Comissão de Assuntos Jurídicos e dos Direitos do Homem, Paris 

 

 

 

 

10 Setembro 

 

 

 

 

 

Comissão para o Respeito das Obrigações e Compromissos dos Estados 

Membros do Conselho da Europa (Comissão de Acompanhamento), Paris 

  Relatório Deputado Mota Amaral  (PSD)  

Comissão de Assuntos Políticos da Assembleia Parlamentar do Conselho 

da Europa (APCE). Realizou-se, no dia 11 uma Conferência sobre o tema: 

“Que futuro para o ideal democrático e os direitos humanos na Europa? 

Papel do Conselho da Europa”, Paris 

  Relatório Deputado Mota Amaral  (PSD)  

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c30465151305576526e5675593138774f5339545a573170626d4679615738756347526d&fich=Seminario.pdf&Inline=t
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a41354c303142587a6b744d54416c4d6a42545a5851774f5335775a47593d&fich=MA_9-1
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a41354c303142587a6b744d54416c4d6a42545a5851774f5335775a47593d&fich=MA_9-1
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07-09 Setembro: 

 

Teve lugar em Copenhaga, uma reunião conjunta das Comissões de 

Cultura, Ciência e Educação da APCE e Conselho Nórdico e uma Audição 

sobre “O Islão, o Islamismo e a Islamofobia”. 

Participou o Senhor Deputado José Luís Arnaut (PSD), membro suplente 

daquela Comissão da APCE, que durante a reunião fez uma apresentação 

sobre o relatório que tem a seu cargo sobre “Direitos de autor na Europa” 

 

07 Setembro: 

 

Comissão do Regulamento, Imunidades e Assuntos Institucionais da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), Paris 

 

 

 

 

 

 

04 Setembro: 

 

Realizou-se em Paris a reunião da Comissão do Ambiente, Agricultura e 

Questões Territoriais da APCE, estiveram em debate, entre outros, os 

seguintes temas: 16ª Conferência dos Ministros Europeus das 

colectividades locais e regionais (Utrecht, Holanda, 16-17 de Novembro de 

2009); Os desafios colocados pelas alterações climáticas; A água: um 

desafio estratégico para a Bacia do Mediterrâneo; A luta contra os atentados 

ao ambiente no Mediterrâneo; As actividades da OCDE em 2008-2009; A 

poluição sonora e luminosa: riscos sérios para o ambiente, a energia 

geotérmica: uma solução para o futuro?; A democracia local e regional.  

Os Senhores Deputados Manuela de Melo (PS) e Mendes Bota (PSD), 

membros efectivos e relatores desta Comissão apresentaram, 

respectivamente, os projectos de relatórios sobre os temas: “Por uma nova 

governança dos Oceanos” e “Protocolo Adicional à Convenção dos Direitos 

Humanos, sobre o Direito a um Ambiente Saudável” 

 

 

 

26-29 Junho: 

 

No âmbito da Comissão Ad Hoc constituída pela Assembleia Parlamentar 

do Conselho da Europa para observação das Eleições Legislativas que 

terão lugar no dia 28 em Tirana (Albânia). Esta comissão, que reuniu 

durante aquele período, foi composta por representantes de diversas 

delegações nacionais e teve por objectivo a monitorização do acto eleitoral, 

contribuindo, assim, para o bom funcionamento das instituições 

democráticas 

   Relatório Deputado Maximiano Mart ins  (PS)  

 

19 Junho: 

 

A Comissão de Assuntos Económicos e do Desenvolvimento da Assembleia 

Parlamentar do Conselho da Europa (APCE) reuniu em Paris, no Centro de 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a41354c30314e587a4934536c564f4d446b756347526d&fich=MM_28JUN09.pdf&Inline=
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11-12 Junho: 

 

Realizou-se em Londres a reunião Conjunta da Comissão dos Assuntos 

Sociais, Saúde e Família (CASSF) e Comissão do Ambiente, Agricultura e 

Assuntos Territoriais (CAAAT) da APCE, esteve em debate o tema: Para 

além dos planos de intervenção: impacto da crise mundial do crédito sobre 

as famílias e sobre o ambiente. 

A CASSF efectuou ainda uma visita de estudo a uma prisão de jovens 

delinquentes 

 

 

28-29 Maio: 

 

Teve lugar em Reykjavik (Islândia), a reunião da Subcomissão dos Média da 

Comissão de Cultura, Ciência e Educação, por ocasião da 1ª Conferência 

dos Ministros do Conselho da Europa responsáveis pelos Media e pelos 

Novos Serviços de Comunicação 

 

 

 

 

26 Maio: 

 

Realizou-se em Paris, a reunião da Comissão de Assuntos Políticos da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE). Da Ordem de 

Trabalhos constaram, entre outros, os seguintes temas: Situação na 

Bielorússia; Comentários sobre o Código de conduta para a participação 

civil no processo tomada de decisão; Os limiares eleitorais aquando das 

legislativas e os seus efeitos sobre a representatividade dos Parlamentos 

nos Estados-Membros do Conselho da Europa; 119ème Sessão do Comité 

de Ministros - Madrid - 11-12 de Maio de 2009  

  Relatório Deputado Mota Amaral  (PSD)  

 

 

 

25-27 Maio: 

 

Na qualidade de Membro Efectivo e Primeiro Vice-Presidente da Comissão 

para a Igualdade de Oportunidades para Mulheres e Homens da APCE, o 

Senhor Deputado José Mendes Bota (PSD), Parlamentar de Referência da 

APCE para as Questões da Violência contra as Mulheres, participou na 

Reunião da Comissão Ad Hoc para a Prevenção e Combate à Violência 

contra as Mulheres e a Violência Doméstica, que se realizou em 

Estrasburgo  

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a41354c303142587a49325455464a4c6e426b5a673d3d&fich=MA_26MAI.pdf&Inline=tr
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20 Maio: 

 

Reunião da Comissão de Cultura, Ciência e Educação, Paris 

Da ordem de trabalhos da reunião destacaram-se os seguintes temas: 

Actividades da OCDE; Línguas gravemente ameaçadas; As possibilidades 

de contribuição do Conselho da Europa no desenvolvimento do Espaço 

Europeu do Ensino Superior 

 

 

 

17-19 Maio: 

Comissão dos Assuntos Económicos e Desenvolvimento da Assembleia 

Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), Helsínquia. 

Participaram os Senhores Deputados Mendes Bota (PSD) e Maximiano 

Martins (PS), membros e relatores da Comissão, que intervieram, 

respectivamente, sobre os seguintes temas : Actividades do BERD na 

Europa Central e Oriental e Código de Conduta Europeu no lobbying 

incluindo linhas orientadoras para políticos, lobistas e corporações 

   Relatório Deputado Maximiano Mart ins  (PS)  

   Relatór io Deputado José Mendes Bota (PSD)  

 

 

 

15-16 Maio: 

 

O Senhor Deputado Maximiano Martins (PS), enquanto relator da APCE 

sobre as Actividades do BERD na Europa Central e Oriental, foi designado 

pela Comissão dos Assuntos Económicos e Desenvolvimento para 

participar na Reunião Anual do BERD (Banco Europeu para a Reconstrução 

e Desenvolvimento), que teve lugar em Londres 

  Relatório Deputado Maximiano Mart ins  (PS)  

 

 

 

 

 

 

14-15 Maio: 

 

 

 

 

 

 

 

Realizou-se em S. Petersburgo, a reunião conjunta da Subcomissão do 

Desenvolvimento Sustentável da Comissão do Ambiente, Agricultura e 

Questões Territoriais da APCE com a Comissão da Política Agrária, 

Recursos Naturais e Ecologia da Assembleia Interparlamentar da CEI e 

Congresso Internacional de Nevsky sobre Ecologia 

Comissão para a Igualdade de Oportunidades para Mulheres e Homens da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE) e reunião da Rede 

de Parlamentares de Referência, Istambul. 

Participou nestas reuniões o Senhor Deputado Mendes Bota (PSD), 

Membro Efectivo e Vice-Presidente da referida Comissão, Membro da Rede 

de Parlamentares de Referência e Representante do Grupo de Trabalho 

que se encontra a elaborar o Projecto de Convenção contra o Combate à 

Violência contra as Mulheres 

  Relatório  Deputado José Mendes Bota (PSD)  

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a41354c30314e587a45315455464a4d5459756347526d&fich=MM_15MAI16.pdf&Inline=
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a41354c30314362335268587a45324c5445355455464a4d446b756347526d&fich=MBota_
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a41354c30314e587a45315455464a4d5459756347526d&fich=MM_15MAI16.pdf&Inline=
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a41354c30314362335268587a457a4c5445325455464a4d446b756347526d&fich=MBota_
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06-08 Abril: 

 

Na qualidade de Primeiro Vice-Presidente e Relator da Comissão para a 

Igualdade de Oportunidades para Mulheres e Homens da APCE, o Senhor 

Deputado José Mendes Bota (PSD), Parlamentar de Referência da APCE 

para as Questões da Violência contra as Mulheres, participou na 1ª Reunião 

do Comité Ad Hoc para Prevenir e Combater a Violência contra as Mulheres 

e a Violência Doméstica, que se realizou em Estrasburgo  

  Relatório Deputado José Mendes Bota (PSD)  

 

 

 

26-30 Março: 

Deslocação a Podgorica (Montenegro), no âmbito da Comissão Ad Hoc 

constituída pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa para 

observação das Eleições Legislativas que tiveram lugar no dia 29. Essa 

comissão, que reuniu durante aquele período, foi composta por 

representantes de diversas delegações nacionais e teve por objectivo a 

monitorização do acto eleitoral, contribuindo, assim, para o bom 

funcionamento das instituições democráticas 

  Relatório Deputado Maximiano Mart ins  (PS)  

 

 

23-24 Março: 

 

Comissão para a Igualdade de Oportunidades para Mulheres e Homens da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE) e Audição sobre 

“Combater os estereótipos sexistas nos media”, Paris 

  Relatório Deputado José Mendes Bota (PSD)  

 

 

 

20-23 Março: 

 

Deslocação a Skopje (Antiga República Jugoslava da Macedónia), no 

âmbito da Comissão Ad Hoc constituída pela Assembleia Parlamentar do 

Conselho da Europa para observação das Eleições Presidenciais, que 

tiveram lugar no dia 22. Essa comissão, que reuniu durante aquele período, 

foi composta por representantes de diversas delegações nacionais e teve 

por objectivo a monitorização do acto eleitoral, contribuindo, assim, para o 

bom funcionamento das instituições democráticas 

  Relatório Deputado José Mendes Bota (PSD)  

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a41354c30314362335268587a59744f454643556935775a47593d&fich=MBota_6-8ABR.p
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a41354c30314e587a493554554653587a41354c6e426b5a673d3d&fich=MM_29MAR_09.pd
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a41354c30314362335268587a49774c54497a545546534c6e426b5a673d3d&fich=MBota_
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a41354c30314362335268587a49774c54497a545546534c6e426b5a673d3d&fich=MBota_
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16-17 Março: 

 

Reuniões da Subcomissão para o Médio Oriente e plenário da Comissão de 

Assuntos Políticos, Paris. Da Ordem de Trabalhos constaram, entre outros, 

os seguintes temas: Necessidade de uma política de vizinhança do 

Conselho da Europa; Situação no Médio Oriente; Situação na Bielorússia; 

Erradicação da discriminação com base no princípio da “culpabilidade 

colectiva” na Europa; Nações Unidas: a reforma e os Estados membros do 

Conselho da Europa; Euromediterrâneo: por uma estratégia do Conselho da 

Europa; Relações Exteriores; Acompanhamento da implementação do 

Memorando de Entendimento entre o Conselho da Europa e a União 

Europeia; Conferência sobre os sistemas de alerta precoce e a prevenção 

de conflitos. 

Teve ainda lugar uma Audição sobre: “Interdição das bombas de 

submunições 

  Relatório Deputado Mota Amaral  (PSD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-12 Março: 

 

A Comissão dos Assuntos Económicos e Desenvolvimento reuniu em Paris. 

Estiveram em debate os seguintes temas: A protecção da ajuda financeira 

dos Estados membros do Conselho da Europa aos países pobres contra os 

fundos financeiros ditos ”fundos abutres”; Riquezas, bem público e bem-

estar: como conciliá-los numa Europa em mutação; O papel e a pertinência 

das instituições económicas mundiais na era da globalização; Perspectivas 

orçamentais para ano de 2010 (algumas considerações sobre o orçamento 

do Conselho da Europa e da sua Assembleia Parlamentar); O Banco de 

Desenvolvimento do Conselho da Europa; Actividades do Banco Europeu 

para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BERD); 

Os Senhores Deputados Mendes Bota (PSD) e Maximiano Martins (PS) 

intervieram na reunião, na qualidade de Relatores, sobre os seguintes 

temas: Código de Conduta Europeu em matéria de lobbying incluindo linhas 

orientadoras para responsáveis políticos, membros de grupos de pressão e 

empresas e Actividades do Banco Europeu para a Reconstrução e o 

Desenvolvimento (BERD), respectivamente. 

Teve ainda lugar uma Audição sobre A governance financeira mundial, com 

a presença de várias individualidades ligadas ao mundo financeiro 

  Relatório Deputado José Mendes Bota (PSD)  

  Relatório Deputado Maximiano Mart ins  (PS)  

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a41354c303142587a45324c544533545546534d446b756347526d&fich=MA_16-17MAR09.
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a41354c30314362335268587a45784c544579545546534c6e426b5a673d3d&fich=MBota_
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a41354c30314e587a45784c544579545546534d446b756347526d&fich=MM_11-12MAR09.
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11 Março: 

 

A Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Família (CASSF), reuniu em 

Paris, estiveram em debate os seguintes temas: 5º Aniversário da 

Assinatura do Programa de Acção da Conferência Internacional sobre a 

População e o Desenvolvimento; Ambiente e saúde: por uma melhor 

prevenção dos riscos sanitários ligados ao ambiente; Mulheres na prisão; 

Motins em cidades europeias: lições e reacção do Conselho da Europa; 

A Senhora Deputada Maria de Belém Roseira (PS), membro efectivo, 

apresentou um projecto de relatório sobre o tema: Por uma nova visão 

social para a Europa do Século XXI – Seguimento do Relatório da Task 

Force de Alto Nível sobre a Coesão Social 

 

 

 

10 Março: 

 

Reunião da Comissão de Cultura, Ciência e Educação, Paris. 

Da ordem de trabalhos da reunião estiveram em destaque os seguintes 

temas: Educação cultural; O financiamento do serviço público de 

radiodifusão; A promoção de serviços de internet e de “media online” 

apropriados para menores e Eventuais contributos do Conselho da Europa 

para o desenvolvimento do Espaço Europeu de Ensino Superior” 

 

 

 

 

 

 

09 Março: 

 

Reunião da Comissão do Ambiente, Agricultura e Questões Territoriais da 

APCE estiveram em debate, entre outros, os seguintes temas: Os desafios 

colocados pelas alterações climáticas; O estado da democracia local em 

Caracas (Venezuela); A água: um desafio estratégico para a Bacia do 

Mediterrâneo; A energia nuclear e o desenvolvimento sustentável; O 

ambiente e as energias renováveis; Biodiversidade e alterações climáticas; 

A Carta Urbana Europeia II; A poluição sonora e luminosa: riscos sérios 

para o ambiente.  

Os Senhores Deputados Manuela de Melo (PS) e Mendes Bota (PSD), 

membros efectivos e relatores desta Comissão apresentaram, 

respectivamente, os ante-projectos dos relatórios sobre os temas: Por uma 

nova Governance dos Oceanos e Protocolo Adicional à Convenção dos 

Direitos do Homem sobre o Direito a um Ambiente Sadio, Paris 

  Relatório Deputado José Mendes Bota (PSD)  

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a41354c30314362335268587a67744d54424e515649756347526d&fich=MBota_8-10MAR.
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26-27 Fevereiro: 

 

A Subcomissão da Carta Social Europeia e do Emprego, da Comissão de 

Assuntos Sociais, Saúde e Família (CASSF) da APCE reuniu em Moscovo, 

participou ainda na Conferência de Ministros do Conselho da Europa 

responsáveis pela Coesão Social, com o tema: “Investir na coesão social: 

investir na estabilidade e no bem-estar da sociedade” 

 

 

19-20 Fevereiro: 

 

A Subcomissão dos Refugiados da Comissão das Migrações, Refugiados e 

População da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE) 

reuniu em Estrasburgo, da agenda constou a participação no Seminário 

sobre Migrações: menores não acompanhados e regressos forçados, co-

organizado pela Cruz Vermelha Francesa e o Conselho da Europa 

 

 

 

 

22-23 Janeiro: 

 

A Comissão dos Assuntos Económicos e Desenvolvimento da Assembleia 

Parlamentar do Conselho da Europa (APCE) reuniu em Londres. Do 

programa constaram visitas à FSA (Financial Services Authority) e BERD 

(Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento). 

Participaram os Senhores Deputados membros e relatores da Comissão, 

que intervieram no âmbito dos seus relatórios em curso: Código de Conduta 

Europeu no lobbying incluindo linhas orientadoras para políticos, lobistas e 

corporações e Actividades do BERD na Europa Central e Oriental 

  Relatório Deputado José Mendes Bota (PSD)  

   

 Sessões –  2009 

  

 

 

 

 

 

28 Setembro-02 Outubro: 

 

Realizou-se em Estrasburgo a 4ª Parte da Sessão Ordinária de 2009 da 

APCE.  

Da Ordem de Trabalhos destacam-se:  

 Apresentação e discussão de diversos relatórios, destacando-se alguns 

relatores da Delegação Portuguesa:  

 No âmbito da Comissão do Ambiente, Agricultura e Assuntos 

Territoriais: 

 - Deputada Manuela de Melo (PS) – “Por uma nova governação dos 

oceanos” (Doc. 12005). 

 - Deputado José Mendes Bota (PSD) – “Protocolo Adicional à 

Convenção dos Direitos do Homem sobre o Direito a um Ambiente 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a41354c30314362335268587a49784c54497a536b464f4c6e426b5a673d3d&fich=MBota_
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc09/FDOC11974.pdf
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/DocListingSession_F.asp?IDSession=322
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc09/FDOC12005.htm
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Sadio” (Doc. 12003). 

No âmbito da Comissão de Assuntos Económicos e do Desenvolvimento, 

estava prevista a apresentação pelo Deputado José Mendes Bota (PSD) do 

seu relatório sobre: “Lobbying numa sociedade democrática (Código 

Europeu de Conduta em matéria de lobbying)” (Doc. 11937). Por 

dificuldades de agenda, o Bureau, na sua reunião de 28 de Setembro, 

decidiu adiar para data a definir, a discussão deste relatório.  

Salienta-se ainda a apresentação e discussão sobre os Relatórios: “Nações 

Unidas: a reforma e os Estados-membros do Conselho da Europa” e 

“Debate de política geral sobre o futuro do Conselho da Europa”. 

 Após o adiamento na última sessão plenária, a APCE elegeu no dia 29 

de Setembro, o novo Secretário-Geral do Conselho da Europa. O 

Senhor Thorbjorn Jagland (Dinamarca) obteve à primeira volta 165 votos 

(maioria absoluta) e o outro candidato, Senhor Wlodzimierz Cimoszewicz 

(Polónia), 80. O Senhor Jagland tomou posse no dia 1 de Outubro, para 

um mandato de cinco anos. Foi desde 2005, Presidente do Parlamento 

da Noruega.  

 Intervenções, por parte de diversas individualidades (por ordem 

cronológica), nomeadamente: Secretário-Geral da OCDE, Senhor Angel 

Gurria; Presidente da Eslovénia, Senhor Danilo Türk; Secretário de Estado 

dos Assuntos Europeus de França, Senhor Pierre Lellouche. 

 Comunicação do Comité de Ministros à Assembleia Parlamentar, pelo actual 

Presidente, Senhor Samuel Zbogar, Ministro dos Negócios Estrangeiros da 

Eslovénia. 

 Reuniões de Comissões, Subcomissões, Comité Misto e Grupos Políticos.  

 O Partido Socialista português foi o primeiro laureado do “Prémio 

Igualdade entre Mulheres e Homens” da APCE 2009. O segundo e 

terceiro laureadosos foram o Partido Trabalhista britânico (Labour Party) e o 

Partido de Esquerda sueco (Vänsterpartiet). A atribuição do Prémio deveu-

se à acção dos laureados na melhoria, de forma significativa, da 

participação das mulheres nas suas estruturas ou nas assembleias eleitas.  

Tratou-se da primeira edição deste prémio, que será atribuído de cinco em 

cinco anos. 

 No decorrer da semana, tiveram lugar cerimónias comemorativas do 60º 

Aniversário do Conselho da Europa 

 

22-26 Junho: 

 

Realizou-se em Estrasburgo a 3ª Parte da Sessão Ordinária de 2009 da 

APCE.  

Da Ordem de Trabalhos destacaram-se:  

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc09/FDOC12003.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc09/FDOC11937.htm
http://assembly.coe.int/Communication/Campaign/EqualityPrize/default_FR.asp
http://assembly.coe.int/Communication/Campaign/EqualityPrize/default_FR.asp
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc09/FDOC11917.pdf
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 Apresentação e discussão de diversos relatórios: 

No âmbito da Comissão de Assuntos Económicos e do Desenvolvimento 

da APCE, o Deputado Maximiano Martins (PS) apresentou o seu 

Relatório sobre: “As Actividades do Banco Europeu para a Reconstrução 

e o Desenvolvimento (BERD) em 2008: reforçar a estabilidade 

económica e democrática (Doc. 11938) (Resolução 1672) 

A apresentação do Relatório do Deputado Mendes Bota (PSD) sobre: 

Lobbying numa sociedade democrática (Código Europeu de Conduta em 

matéria de lobbying) (Doc. 11937), inicialmente prevista para esta 

sessão, foi adiada para a 4ª Parte Sessão da APCE que terá lugar de 28 

de Setembro a 2 de Outubro próximos.  

 A Eleição do Secretário-Geral do Conselho da Europa foi igualmente 

adiada para a próxima Sessão. 

 1ª edição da Cerimónia de Entrega do Prémio dos Direitos do 

Homem 2009 da APCE, atribuído à Bristish Irish Rights Watch 

 Debate de urgência sobre a situação no Irão - Resolução 1678 (2009) 

 Intervenções de várias individualidades: Secretário-Geral do Conselho 

da Europa cessante, Senhor Terry Davis; Presidente da União 

Interparlamentar (UIP), Senhor Theo-Ben Gurirab; Presidente da Irlanda, 

Senhora Mary McAleese; Presidente do BERD, Senhor Thomas Mirow; 

Presidente do Tribunal Especial para o Líbano e antigo Presidente do 

Tribunal Penal Internacional para a Ex-Jugoslávia, Senhor António 

Cassese; Alta-Comissária das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos, Senhora Navanethem Pillay e Primeiro-Ministro da Eslovénia, 

Senhor Borut Pahor,  

 Comunicação do Comité de Ministros à Assembleia Parlamentar, pelo 

actual Presidente, Senhor Samuel Zbogar, Ministro dos Negócios 

Estrangeiros da Eslovénia  

 Reuniões de Comissões, Subcomissões, Comité Misto e Grupos 

Políticos 

  Relatório Deputado José Mendes Bota (PSD)  

  Relatório Secretária  de Delegação 

 

 

 

27-30 Abril: 

 

Realizou-se em Estrasburgo, a 2ª Parte da Sessão Ordinária de 2009 da 

APCE. Estiveram em debate, entre outros, os seguintes temas:  

 Eleição do Vice-Presidente em representação de Chipre   

 Relatório da actividade do Bureau da Assembleia e da Comissão 

Permanente  

 Protecção dos direitos humanos em caso de estado de emergência  

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/DocListingSession_F.asp?IDSession=322
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc09/FDOC11938.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta09/FRES1672.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc09/FDOC11937.htm
http://assembly.coe.int/Committee/JUR/HumanRightsPrize/Laureat.pdf
http://assembly.coe.int/Committee/JUR/HumanRightsPrize/Laureat.pdf
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta09/fRES1678.htm
http://www.coe.int/t/dc/files/pa_session/June_2009/20090622_disc_zbogar_fr.asp
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a41354c30314362335268587a49784c544931536c564f4d446b756347526d&fich=MBota_
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c30465151305576526e5675593138774f53394254576c73614756664d3142545a584d756347526d&fich=AMilhe_3PSes.p
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc09/FDOC11845.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc09/FDOC11845.htm
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 Eleição de Juízes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 

(TEDH)  

 A situação dos defensores dos direitos humanos nos Estados-

membros do Conselho da Europa (Doc. 11841) 

 Financiamento do serviço público de radiodifusão (Doc. 11848) 

 Respeito das obrigações e compromissos da Sérvia (Doc. 11701) 

 Acção no combate às violações de direitos humanos baseadas no 

sexo, incluindo o rapto de mulheres e raparigas (Doc. 11784) 

 Acompanhamento dado à  Resolução 1647 (2009) pela Geórgia e 

Rússia e consequências humanitárias da guerra entre estes dois 

países (Resolução 1648 (2009)   

 Mulheres na prisão (Doc. 11619) 

ou 

 Debate de urgência sobre: Parecer sobre o Projecto de Protocolo 

14 bis à Convenção Europeia dos Direitos do Homem 

 Produzir géneros alimentícios e carburante (Doc. 11790) 

No primeiro dia da Sessão decorreu uma curta Cerimónia Comemorativa do 

60º Aniversário do Conselho da Europa. 

Fizeram Comunicações à Assembleia as seguintes individualidades: 

Presidente da Finlândia, Senhora Tanja Halonnen, Presidente do Governo 

de Espanha, Senhor José Luís Rodríguez Zapatero). A Comunicação do 

Comité de Ministros à Assembleia Parlamentar, foi apresentada pelo seu 

actual Presidente, Senhor Miguel Ángel Moratinos, Ministro dos Negócios 

Estrangeiros e da Cooperação de Espanha. 

Da agenda de trabalhos constaram ainda reuniões de Comissões, Sub-

Comissões, Comité Misto e Grupos Políticos 

 Relatório Secretária  de Delegação 

 

 

 

 

 

26-30 Janeiro: 

 

Realizou-se em Estrasburgo, a 1ª Parte da Sessão Ordinária de 2009 da 

APCE. Estiveram em debate, entre outros, os seguintes temas:  

 Verificação de “poderes” dos membros da Assembleia  

 Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes para o ano de 2009 

 Nomeação dos membros das comissões para 2009 

 Relatório da actividade do Bureau da Assembleia e da Comissão 

Permanente  

 O acesso aos direitos das pessoas portadoras de deficiência e a 

sua plena e activa participação na sociedade (Doc 11694) 

 A implementação pela Arménia das Resoluções 1609 (2008) et 

1620 (2008) (Doc. 11786) 

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc=Doc.%2011841
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc=Doc.%2011848
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc=Doc.%2011701
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc=Doc.%2011784
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc=%20Résolution%201647
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc=Doc.%2011619
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc=Doc.%2011790
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c30465151305576526e5675593138774f53394254576c73614756664d6c42545a584d756347526d&fich=AMilhe_2PSes.p
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11694.pdf
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/ERES1609.htm
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/ERES1620.htm
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11786.pdf
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 Cooperação com o Tribunal Penal Internacional (TPI) e a sua 

universalidade (Doc.11722), com intervenção do Presidente do 

TPI, Senhor Philippe Kirsch 

 Investigação sobre os crimes alegadamente cometidos por altos 

responsáveis do regime Koutchma na Ucrânia – o caso Gongadze: 

um exemplo emblemático (Doc. 11686)  

 Nomeação dos candidatos e eleição dos Juízes do Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) (Doc 11767) 

 a) A implementação da Resolução 1633 (2008) sobre as 

consequências da guerra entre a Geórgia e a Rússia  

         b) As consequências humanitárias da guerra entre a Geórgia e a 

Rússia (Doc. 11789) 

 Os cuidados paliativos: um modelo das políticas de saúde e sociais 

inovadoras (Doc. 11758) 

 A regulação dos serviços audiovisuais dos media (Doc. 11775) 

 As sociedades privadas de vocação militar ou de segurança e a 

erosão do monopólio do Estado no recurso à força (Doc. 11787) 

 Atitude face aos monumentos comemorativos objecto de diferentes 

interpretações históricas nos Estados membros do Conselho da 

Europa (Doc 11746) 

 A democracia electrónica (Doc.11783) 

 Feminicídios (Doc. 11781) 

 Migrações e deslocamentos em virtude de causas ambientais: um 

desafio para o século XXI (Doc. 11785) 

A APCE decidiu sobre a eventual realização de um debate de actualidade 

sobre A situação em Gaza e de um debate de urgência sobre As 

consequências da crise financeira mundial 

  Relatório Deputado José Mendes Bota (PSD)  

  Relatório Secretária  de Delegação 

 

http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11722.pdf
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11686.pdf
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/FDOC11767.pdf
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/ERES1633.htm
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc09/EDOC11789.pdf
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11758.pdf
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11775.pdf
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11787.pdf
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11746.pdf
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11783.pdf
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11781.pdf
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11785.pdf
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a41354c30314362335268587a49314c544935536b464f4c6e426b5a673d3d&fich=MBota_
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c30465151305576526e5675593138774f53394254576c7361475666535642545a584d756347526d&fich=AMilhe_IPSes.p

