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Reuniões /  Sessões –  2016  

11 dezembro: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), membro efetivo da Delegação da Assembleia 

da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), integrou a 

Comissão Ad Hoc constituída pela APCE, para observação das eleições legislativas 

antecipadas na Antiga República Jugoslava da Macedónia. 

08-09 dezembro: 

 

O Deputado Carlos Alberto Gonçalves (PSD), membro efetivo da Delegação 

Portuguesa à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), participou 

na reunião da Comissão de Cultura, Ciência, Educação e Media, que teve lugar em 

Paris. 

07-09 dezembro: 

 

O Vice-Presidente da Delegação Portuguesa à Assembleia Parlamentar do 

Conselho da Europa (APCE), Deputado Adão Silva (PSD), participou na reunião da 

Subcomissão de Relações Externas da Comissão de Assuntos Políticos e 

Democracia, que teve lugar na sede das Nações Unidas, por ocasião da 71ª 

Assembleia Geral. 

07 dezembro: 

 

Reunião da Comissão de Migrações, Refugiados e Deslocados Internos, participou o 

Deputado Duarte Marques (PSD), Paris. 

30 novembro-01 dezembro: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), membro efetivo da Delegação Portuguesa à 

APCE, participou em Florença, na reunião da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde 

e Desenvolvimento Sustentável da APCE, e na 27ª Reunião da Rede dos 

Parlamentares de Referência para o combate à Violência Sexual contra as Crianças, 

da qual é Parlamentar de Referência.  

21 novembro: 

 

A Deputada Helena Roseta (PS), membro efetivo da Comissão sobre a Igualdade e 

a Não-Discriminação (CIND) da APCE, e Parlamentar de Referência da Rede 

Parlamentar pelo Direito das Mulheres à Não-Violência, foi convidada para participar 

no Seminário sobre “O papel dos parlamentares na implementação da Convenção 

de Istambul”, Paris. 

14-15 novembro: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), membro efetivo da Comissão de Assuntos 

Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar do 

Conselho da Europa (APCE), foi designado para representar aquela Comissão na 6ª 

Reunião do Comité Europeu sobre a Democracia e a Governança do Conselho da 

Europa (CDDG), na qualidade de Relator Geral dos Poderes Locais e Regionais da 

APCE, que teve lugar em Estrasburgo. 
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09 novembro: 

 

O Deputado Telmo Correia (CDS-PP) participou, em Paris, na reunião da Comissão 

para o Respeito das Obrigações e Compromissos dos Estados-Membros do 

Conselho da Europa (Comissão de Acompanhamento) da Assembleia Parlamentar 

do Conselho da Europa (APCE). 

06 novembro: 

 

A Deputada Idália Serrão (PS), membro suplente da Delegação da Assembleia da 

República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), integrou a 

Comissão Ad Hoc constituída pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa 

para observação das Eleições Presidenciais na Bulgária. 

19-21 outubro: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), membro efetivo da Comissão de Assuntos 

Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar do 

Conselho da Europa (APCE), foi designado para representar aquela Comissão na 

“31ª Sessão do Congresso dos Poderes Locais e Regionais do Conselho da 

Europa”, na qualidade de Relator Geral dos Poderes Locais e Regionais da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que teve lugar em Estrasburgo. 

10-14 outubro: 

 

4ª Parte da Sessão Plenária de 2016 da Assembleia Parlamentar do Conselho da 
Europa (APCE) 

Os Deputados Ana Catarina Mendes (PS), Presidente da Delegação, Adão Silva 
(PSD), Vice-Presidente da Delegação, Carlos Alberto Gonçalves (PSD), Luís Leite 
Ramos (PSD), Duarte Marques (PSD), Alberto Martins (PS), Helena Roseta (PS) e 
Telmo Correia (CDS-PP) participaram em Estrasburgo, na 4ª Parte da Sessão 
Plenária de 2016 da APCE. 

Da Ordem de Trabalhos, destacaram-se a apresentação e discussão de relatórios 
das diversas Comissões, tendo sido adotados diversos documentos relativos a:  

10 de outubro – Observação das Eleições legislativas na Bielorrússia (11 de 

setembro de 2016); Observação das Eleições legislativas antecipadas na 

Jordânia (20 de setembro de 2016); 11 de outubro – As atividades da 

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) em 

2015-2016 – intervenção do Deputado Luís Leite Ramos; Os direitos das 

crianças relativamente à maternidade de substituição – intervenção da 

Deputada Helena Roseta; Lições a retirar do caso dos “Panama Papers” 

para assegurar a justiça social e fiscal; 12 de outubro – Desporto para 

todos: uma ponte para a igualdade, a integração e a inclusão social; 

Cooperação com o Tribunal Penal Internacional: rumo a um compromisso 

concreto e alargado; 13 de outubro – Mutilação Genital Feminina na 

Europa; Harmonizar a proteção de crianças desacompanhadas na Europa; 

14 de outubro – O impacto da dinâmica das populações europeias nas 

políticas de migração. 

10 de outubro – Relatório de atividade do Bureau e da Comissão Permanente, 

http://website-pace.net/en_GB/web/apce/plenary-session
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/plenary-session
http://assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22815&lang=en
http://semantic-pace.net/default.aspx?search=KjoqfHNlc3Npb25wYXJ0X3N0cl9lbjoiMjAxNiAtIEZvdXJ0aCBwYXJ0LXNlc3Npb24ifGNhdGVnb3J5X3N0cl9lbjoiQWRvcHRlZCB0ZXh0Ig==&lang=en
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apresentado pela Deputada Ingjerd Schou (Noruega, PPE/DC) 
– Sessão de perguntas ao Secretário-Geral do Conselho da Europa, 

Thorbjørn Jagland 

 

11 de outubro – Intervenção do Presidente de França, François Hollande  
– Comunicação do Comité de Ministros à Assembleia Parlamentar, 

pelo atual Presidente, Jürgen Ligi, Ministro dos Negócios 
Estrangeiros da Estónia 

 

12 de outubro – Intervenção do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia,  

Mevlüt Çavuşoğlu, e do Presidente do Comité Olímpico 

Internacional, Thomas Bach 

Debate conjunto: 

“As consequências políticas do conflito da Ucrânia” e “Recursos judiciais 
contra as violações dos direitos humanos nos territórios ucranianos fora das zonas 
controladas pelas autoridades ucranianas” 

13 de outubro – Debate de atualidade sobre “A situação na Turquia no contexto da 

tentativa de golpe de Estado” – intervenção do Deputado Adão 

Silva 

Intervenção do Ministro Federal dos Negócios Estrangeiros da 

Alemanha, Frank-Walter Steinmeir – intervenção do Deputado 

Duarte Marques 

 Eleição do Juiz do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em 
representação do Azerbaijão, Lətif Hüseynov 

 Debate livre a 14 de outubro 

  Reuniões do Bureau, Comité de Presidentes, Comissões, Subcomissões 
e Grupos Políticos. 

 Cerimónia de atribuição do Prémio Václav Havel de Direitos Humanos 
2016 (10 de outubro) 

 Relatório do Assessor da Delegação 

08 outubro: 

 

A Deputada Idália Serrão (PS), membro suplente da Delegação da Assembleia da 

República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), e membro 

efetivo da Comissão Ad Hoc constituída pela Assembleia Parlamentar do Conselho 

da Europa, deslocou-se a Tbilisi para observação das eleições legislativas na 

Geórgia. 

07 de outubro: 

 

O Deputado Adão Silva (PSD), Vice-Presidente da Delegação da Assembleia da 

República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), e membro 

efetivo da Comissão Ad Hoc constituída pela APCE, deslocou-se a Rabat para 

observação das eleições legislativas em Marrocos. 

http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=6282&lang=2&cat=
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=6282&lang=2&cat=
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c326468636d6c774c305253535339535a577868644739796157397a4c30465151305576526e5675597a45324c314a6c6247463062334a706279303055464e6c63334e68623138794d4445324c6e426b5a673d3d&fich=Relatorio-4PSessao_2016.pdf&Inline=true
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26 setembro: 

 

O Deputado Adão Silva (PSD), Vice-Presidente da Delegação Portuguesa à 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), e membro efetivo da 

Comissão de Assuntos Políticos e Democracia, participou na reunião daquela 

Comissão, que teve lugar em Reykjavik, Islândia. 

22 setembro: 

 

Realizou-se em paris, a reunião da Comissão de Migrações, Refugiados e 

Deslocados Internos. Participou o Deputado Duarte Marques (PSD), Paris. 

21 setembro: 

 

Reunião da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável. 

Participaram, em Paris, o Deputado Luís Leite Ramos (PSD) e a Deputada Helena 

Roseta (PS). 

19-20 setembro: 

 

Os Deputados Carlos Alberto Gonçalves (PSD) e Luís Leite Ramos (PSD) 

participaram, no Parlamento da Ucrânia, em Kiev, na reunião da Comissão de 

Cultura, Ciência, Educação e Media. 

14-16 setembro: 

 

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, participou em 

Estrasburgo na Conferência Europeia de Presidentes de Parlamentos, promovida 

pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE). Este encontro 

realiza-se de dois em dois anos, alternadamente em Estrasburgo e num país 

membro do Conselho da Europa.  
 

Este ano a Conferência versou os seguintes temas: 1- Migrações e crise dos 

refugiados na Europa – papel e responsabilidades dos Parlamentos; 2 - Os 

Parlamentos Nacionais e o Conselho da Europa: promover em conjunto a 

democracia, os direitos humanos e o estado de direito; 3 - Mobilização dos 

Parlamentos contra o ódio com vista a sociedades inclusivas e não racistas.  
 

O Presidente Eduardo Ferro Rodrigues interveio sobre os temas 2 e 3. 
 

Todos os Parlamentos dos países que integram o Conselho da Europa estiveram 

representados nesta Conferência. Foram ainda convidados o Presidente do 

Parlamento Europeu e os Presidentes dos Parlamentos com Estatuto de Observador 

junto da APCE (Canadá, Israel e México), dos Parlamentos com Estatuto de 

Parceiro para Democracia (Quirguistão, Jordânia, Marrocos e Palestina) e das 

seguintes assembleias interparlamentares: Assembleia do Báltico, PARLATINO e 

Assembleia Parlamentar da Cooperação Económica do Mar do Norte.  
 

O Secretário-Geral da Assembleia da República, Albino de Azevedo Soares, 

acompanhou o Presidente, participando ainda na Reunião de Secretários-Gerais dos 

Parlamentos Europeus. 

http://website-pace.net/en_GB/web/apce/presidents-conference
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12 setembro: 

 

O Deputado Adão Silva (PSD), Vice-Presidente da Delegação Portuguesa à 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), participou na Assembleia 

Nacional francesa, no Colóquio sobre “O Futuro do Conselho da Europa”, 

organizado pelo Presidente da Delegação francesa à Assembleia Parlamentar do 

Conselho da Europa, René Rouquet. 

09 setembro: 

 

Decorreu no Senado francês a reunião da Comissão sobre a Igualdade e a Não 

Discriminação, participou a Deputada Helena Roseta (PS). 

06 setembro: 

 

Comissão de Assuntos Jurídicos e Direitos Humanos, participou o Deputado Alberto 

Martins (PS), Paris. 

20-24 junho: 

 

3ª Parte da Sessão Plenária da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa 

(APCE) 
 

Deputado Duarte Marques (PSD) – Comissão de 

Migrações, Refugiados e Deslocados Internos 
 

O Deputado Duarte Marques (PSD), membro da Delegação 

da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do 

Conselho da Europa (APCE), foi designado pela Comissão de Migrações, 

Refugiados e Deslocados Internos, da qual é membro efetivo, Relator sobre o tema 

“Uma resposta humanitária e política à crise dos migrantes e refugiados na Europa”.  
 

O relatório tem como objetivo explicar e analisar as razões porque os países têm 

reações diferentes aos desafios das migrações, da integração de migrantes, definir 

 soluções e partilhar as melhores experiências de integração e de combate à 

xenofobia.  
 

A APCE teve também em conta o facto de estar previsto, para 19 de setembro, a 

realização de um painel de alto-nível na Assembleia Geral das Nações Unidas com 

o título deste relatório, que deverá aqui ser apresentado como contributo do 

Conselho da Europa. 
 

O Deputado Duarte Marques, considera que essas respostas "dependem muito dos 

contextos geo-políticos, históricos e sócio-econômicos dos países envolvidos, não 

podendo haver nenhuma solução "one size fits all". As recentes falhas e discussões 

sobre partilha de responsabilidades tem vindo precisamente a demonstrar isso." 

Por toda a Europa tem havido muitos apelos à solidariedade, à cooperação, à 

coordenação e às unidades, mas este relatório procurará superar as declarações 

abstratas e procurar soluções realistas. Em concreto, a ideia  é examinar países 

onde existem obstáculos à receção e integração, identificar as causas que levaram 

para os problemas e como coisas poderiam ser feitas de forma diferente para evitar 
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o impasse e a recusa de se envolver em soluções 'Europeias'. Países onde houve 

uma medida de sucesso deve servir como uma comparação e um modelo para 

certos aspetos, como são exemplo, Portugal, Alemanha ou Suécia. O Deputado 

Duarte Marques referiu ainda que "Portugal tem sido exemplar nesta matéria, em 

contraste com muitos outros Estados Membros cujo empenho é duvidoso. Até a 

Turquia tem sido mais cooperante." 
 

Deputado Luís Leite Ramos (PSD) – Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e 

Desenvolvimento Sustentável 
 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), membro da 

Delegação da Assembleia da República à Assembleia 

Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), foi eleito 

Relator Geral dos Poderes Locais e Regionais da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, 

sucedendo nesta função ao deputado britânico, Jeffrey 

Donaldson. O mandato terá a duração de um ano, 

renovável, e tem por objeto o acompanhamento das iniciativas do Conselho da 

Europa e de outras instituições europeias no domínio da democracia local e 

regional, nomeadamente as questões da boa governança, a participação cidadã, as 

finanças locais e regionais e os direitos humanos ao nível local. 
 

Em termos institucionais, acompanhará de perto as atividades e trabalhará 

estreitamente com o Comité Europeu para a Democracia e Governação (CDDG), o 

Grupo Relator sobre a Democracia (GR-DEM) e o Congresso dos Poderes Locais e 

Regionais, do Conselho da Europa, bem como com a Comissão e o Parlamento 

Europeu e as associações europeias e nacionais dos poderes locais e regionais. 
 

Na apresentação da sua candidatura perante os membros da Comissão Parlamentar 

de Saúde, Assuntos Sociais e Desenvolvimento Sustentável da APCE, o Deputado 

Luís Leite Ramos fixou duas grandes 

prioridades para o seu mandato: «a 

avaliação e a promoção do trabalho das 

autarquias locais e regionais dos 47 

países do Conselho da Europa no 

acolhimento e integração dos refugiados 

e migrantes» e «a promoção da 

descentralização político-administrativa 

como motor da consolidação da 

democracia local e regional.» Duas 

prioridades que recolheram um amplo 

consenso e que foram apresentadas ao Secretário-geral do Congresso dos Poderes 

Locais e Regionais, Mr. Andreas Kiefer, na reunião realizada em Estrasburgo, no dia 

20 de junho. A cooperação entre as duas entidades do Conselho da Europa 

Presidente e Vice-Presidente da Delegação da AR 
à APCE com o Presidente da APCE, Pedro 

Agramunt 
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contemplará, ainda, a mobilização de sinergias na campanha "no hate - no fear" e 

as ações de sensibilização contra todo o tipo de radicalização ideológica, política ou 

religiosa. 

20-24 junho: 

 

3ª Parte da Sessão Plenária de 2016 da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE) - Estrasburgo 
 

Os Deputados Ana Catarina Mendes (PS), Presidente da Delegação, Adão Silva 

(PSD), Vice-Presidente da Delegação, Carlos Alberto Gonçalves (PSD), Luís Leite 

Ramos (PSD), Duarte Marques (PSD), Alberto Martins (PS) e António Filipe (PCP), 

participaram em Estrasburgo, na 3ª Parte da Sessão Plenária de 2016 da APCE. 
 

Da Ordem de Trabalhos, destacaram-se a apresentação e discussão de relatórios 

das diversas Comissões, tendo sido adotados diversos documentos relativos a:  
 

21 de junho – “Os refugiados em risco na Grécia” – intervenção do Deputado 

Duarte Marques; “A hipersexualização das crianças”; As mulheres nas forças 

armadas: promover a igualdade, acabar com a violência de género; 22 de junho 

– “O funcionamento das instituições democráticas na Turquia”; “A detenção 

administrativa”; 23 de junho – “A transparência e a abertura das instituições 

europeias; 24 de junho – “A violência contra os migrantes”; “Segurança 

rodoviária: uma prioridade da saúde pública”. 
 

20 de junho - Relatório de atividade do Bureau e da Comissão Permanente, 

apresentado pelo Deputado Ian Liddell-Grainger (Reino Unido, CE) 

- Sessão de perguntas ao Secretário-Geral do Conselho da 

Europa, Thorbjørn Jagland 
 

- Debate livre 
 

21 de junho - Comunicação do Comité de Ministros à Assembleia Parlamentar, 

pela atual Presidente, Marina Kaljurand, Ministra dos Negócios Estrangeiros da 

Estónia 

22 de junho - Intervenções do Primeiro-Ministro da Estónia, Taavi Rõivas, e do 

Primeiro-Ministro da Grécia, Alexis Tsipras  
 

Debate de atualidade: “Reafirmar o papel da Assembleia como um fórum pan-

europeu de diálogo e de cooperação interparlamentares” 
 

23 de junho - Debates conjuntos: 
 

 “ Cultura e Democracia” e “As redes culturais e de educação das comunidades 

no estrangeiro” – intervenção do Deputado Carlos Alberto Gonçalves 

 “A natureza do mandato dos membros da Assembleia Parlamentar” e “Imunidade 

parlamentar: a contestação do âmbito dos privilégios e imunidades dos membros 

http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=6222&lang=2&cat=8
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/plenary-session
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/plenary-session
http://assembly.coe.int/defaultE.asp
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22330&lang=en
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da Assembleia Parlamentar” 

 Eleição do Juíz do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em representação 

do Reino Unido, Tim Eicke. 

 Reuniões do Bureau, Comité de Presidentes, Comissões, Subcomissões e 

Grupos Políticos. 
 

Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD) foi eleito Relator Geral dos Poderes Locais e 

Regionais da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, sucedendo nesta 

função ao Deputado britânico Jeffrey Donaldson. O mandato terá a duração de um 

ano, renovável, e tem por objeto o acompanhamento das iniciativas do Conselho da 

Europa e de outras instituições europeias no domínio da democracia local e 

regional, nomeadamente as questões da boa governança, a participação cidadã, as 

finanças locais e regionais e os direitos humanos ao nível local. 
 

Comissão de Migrações, Refugiados e Deslocados Internos 
 

O Deputado Duarte Marques (PSD) foi designado pela Comissão de Migrações, 

Refugiados e Deslocados Internos, Relator sobre o tema “Uma resposta 

humanitária e política à crise dos migrantes e refugiados na Europa”.  
 

No dia 21 de junho, teve ainda lugar a atribuição ao ex-Deputado João Bosco Mota 

Amaral, e ex-Presidente da Delegação da APCE, do Estatuto de Membro Honorário 

Associado da APCE e a  Medalha da Assembleia Parlamentar.  

 Relatório do Assessor da Delegação 

03 junho: 
 

Realizou-se em Paris a reunião da Comissão de Migrações, Refugiados e 

Deslocados Internos. Esteve presente o Deputado Duarte Marques (PSD). 

02 junho: 
 

A Deputada Helena Roseta (PS), participou em Paris na reunião da Comissão de 

Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável. 

01-02 junho: 

 

Reuniões da Comissão de Cultura, Ciência, Educação e Media e da Comissão de 

Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável. Participou o Deputado 

Luís Leite Ramos (PSD), Paris. 

1 junho: 
 

Teve lugar em Paris a reunião da Comissão de Cultura, Ciência, Educação e Media 

da APCE. Participou o Deputado Carlos Alberto Gonçalves (PSD). 

30 maio: 

 

Participou como orador convidado, no Seminário sobre Democracia Parlamentar, 

que teve lugar em Amã, no Parlamento da Jordânia, o Deputado Adão Silva, Vice-

Presidente da Delegação Portuguesa à APCE e membro efetivo da Comissão de 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c326468636d6c774c305253535339535a577868644739796157397a4c30465151305576526e5675597a45324c7a5043716c42545a584e7a595738794d4445324c6e426b5a673d3d&fich=3%c2%aaPSessao2016.pdf&Inline=true
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Assuntos Políticos e Democracia.  

27 maio: 

Em representação da Presidente da Delegação Portuguesa, Deputada Ana Catarina 

Mendes (PS), o Deputado Adão Silva (PSD), Vice-Presidente da Delegação 

Portuguesa à APCE participou, em Tallin, Estónia, na reunião da Comissão 

Permanente.  

24 maio: 

 

O Deputado Adão Silva (PSD), Vice-Presidente da Delegação Portuguesa à APCE 

participou, em Paris, na reunião da Comissão de Assuntos Políticos e Democracia. 

18-19 maio: 

 

O Deputado Alberto Martins (PS), Membro efetivo da Delegação Portuguesa à 

APCE participou em Roma, na reunião da Comissão de Assuntos Jurídicos e 

Direitos Humanos. 

18-22 abril: 

 

2ª Parte da Sessão Plenária de 2016 da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE) 

Os Deputados Adão Silva (PSD), Vice-Presidente da Delegação, Carlos Alberto 

Gonçalves (PSD), Luís Leite Ramos (PSD), Duarte Marques (PSD), Alberto Martins 

(PS) e Paulo Pisco (PS), participaram em Estrasburgo, na 2ª Parte da Sessão 

Plenária de 2016 da APCE. 
 

Da Ordem de Trabalhos, destacaram-se a apresentação e discussão de relatórios 

das diversas Comissões, tendo sido adotados diversos documentos relativos a:  
 

 “Avaliação da parceria para a democracia relativamente ao Conselho Nacional 

Palestiniano” (19 de abril); “Compromisso renovado na luta contra o antissemitismo 

na Europa” – intervenção do Deputado Adão Silva; e “Os direitos de propriedade 

intelectual na era digital” (20 de abril); “Avaliação do impacto das medidas para 

melhorar a representação política das mulheres”; “As preocupações humanitárias 

em relação às pessoas capturadas durante a guerra da Ucrânia” (21 de abril); 

“Como responder a emergências no domínio da saúde pública internacional”; 

“Migração forçada: um novo desafio”; “Apelo contra um instrumento jurídico do 

Conselho da Europa relativo às medidas psiquiátricas involuntárias (22 de abril) 

 

18 de abril  - Relatório de atividade do Bureau e da Comissão Permanente 
 

- Apresentação e discussão do Relatório de Atividades de 2015 pelo Comissário 

para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, Nils Muižnieks  
 

Debate de atualidade: “O Caso dos Panama papers e a necessidade de justiça 

http://website-pace.net/en_GB/web/apce/plenary-session
http://assembly.coe.int/defaultE.asp
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/plenary-session


 
Divisão de Relações Internacionais 

 

 

                              Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa [APCE] 

 

social e fiscal e de confiança no nosso sistema democrático”. 
 

19 de abril - Intervenções do Primeiro-Ministro da Turquia, Ahmet Davutoğlu, e do 

Presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Juncker 
 

- Debate livre 
 

Debate conjunto: 
 

 “Prevenir a radicalização das crianças através da luta contra as suas principais 

causas” 

 “Rumo a um quadro de competências para a cidadania democrática” 
 

20 de abril - Intervenção do Presidente da Áustria, Heinz Fischer, e do Ministro dos 

Negócios Estrangeiros e Cooperação de Espanha, José Manuel 

García-Margallo 

- Comunicação do Comité de Ministros à Assembleia Parlamentar, pelo 

atual Presidente, Daniel Mitov, Ministro dos Negócios Estrangeiros da 

Bulgária 

 

Debate conjunto: 
 

 “Uma resposta mais forte por parte da Europa à crise de refugiados da Síria” 

 “Os direitos humanos dos refugiados e dos migrantes - a situação nos Balcãs 

ocidentais” 
 

Debate de urgência:  
 

 A situação dos refugiados e dos migrantes no âmbito do Acordo UE-Turquia 

de 18 de março de 2016 
 

21 de abril – Intervenção do Primeiro-Ministro da Geórgia, Giorgi Kvirikashvili – o 

Deputado Duarte Marques colocou uma pergunta durante a sessão de 

questões 
 

Debate de urgência: 
 

 Após os ataques de Bruxelas, uma necessidade urgente em responder às 

falhas de segurança e de reforçar a cooperação contra o terrorismo 
 

 Eleição de Juízes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em 

representação da Eslovénia 

 Reuniões do Bureau, Comité de Presidentes, Comissões, Subcomissões e 

Grupos Políticos. 

 Reunião da Rede Parlamentar pelo Direito das Mulheres à Não-Violência (20 de 

abril) – Representante da AR, Deputada Helena Roseta 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=22524&lang=2
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=22524&lang=2
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/women-free-from-violence
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 26ª Reunião da Rede dos Parlamentares de Referência da Campanha relativa à 

violência sexual contra as crianças, (21 de abril) subordinada ao tema: 

“Apresentação do projeto-piloto em Chipre: um exemplo de boas práticas – 

Representante da AR, Deputado Luís Leite Ramos 

 Deputado Luís Leite Ramos (PSD), designado representante da Comissão de 

Cultura, Ciência, Educação e Media, junto do Conselho Executivo do Centro 

Europeu para a Interdependência e a Solidariedade Mundiais (Centro Norte-Sul 

de Lisboa).     Relatório do Assessor da Delegação 

11 abril: 

 

O Deputado Carlos Alberto Gonçalves (PSD) participou em Londres, na reunião da 

Subcomissão dos Media e da Sociedade de Informação, da Comissão de Cultura, 

Ciência, Educação e Media e na Conferência sobre “A Liberdade, a independência, 

a transparência e a diversidade dos media”. 

21-22 março: 
 

O Deputado Duarte Marques (PSD) participou numa reunião da Comissão das 

Migrações, Refugiados e Deslocados Internos, que teve lugar em Tbilisi, Geórgia. 

17-18 março: 

 

A Deputada Ana Catarina Mendes (PS), Presidente da Delegação Portuguesa à 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, participou em representação do 

Presidente da Assembleia da República, na “Conferência interparlamentar do 

Conselho da Europa sobre a Carta Social Europeia” e no “Fórum sobre os Direitos 

Sociais na Europa”, que tiveram lugar em Turim, numa organização conjunta da 

Câmara dos Deputados de Itália, do Município de Turim e do Conselho da Europa. 

14-15 março: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD) participou em Paris, nas reuniões da Comissão 

de Cultura, Ciência, Educação e Media e da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde 

e Desenvolvimento Sustentável. 

14 março: 
 

O Deputado Carlos Alberto Gonçalves (PSD) participou em Paris, na reunião da 

Comissão de Cultura, Ciência, Educação e Media. 

11 março: 

 

O Deputado Adão Silva (PSD), Vice-Presidente da Delegação Portuguesa à 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE) participou em Paris, na 

reunião da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável. 

25-29 janeiro: 

 

Os Deputados Adão Silva (PSD), Vice-Presidente da Delegação, Carlos Alberto 

Gonçalves (PSD), Luís Leite Ramos (PSD), Duarte Marques (PSD), e Helena 

Roseta (PS), participaram em Estrasburgo, na 1ª Parte da Sessão Plenária de 2016 

da APCE. 

http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/PACE/About_en.asp?expandable=5
http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/PACE/About_en.asp?expandable=5
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c326468636d6c774c305253535339535a577868644739796157397a4c30465151305576526e5675597a45324c7a4a5159584a305a564e6c63334e68627a49774d5459756347526d&fich=2ParteSessao2016.pdf&Inline=true
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Da Ordem de Trabalhos destacaram-se:  

Ratificação dos Mandatos dos novos membros, nomeadamente da Delegação 

Portuguesa. 

Eleição do Deputado Pedro Agramunt (Espanha PPE/DC) para o cargo de 

Presidente da Assembleia Parlamentar, para um mandato de um ano, renovável 

pelo mesmo período. Sucede à Deputada Anne Brasseur (Luxemburgo/ALDE) que 

ocupava o cargo desde janeiro de 2014. Pedro Agramunt é o 28º Presidente da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e o 4º espanhol a exercer esta 

função. 
 

Eleição dos Vice-Presidentes da Assembleia. O Regulamento da APCE prevê um 

total de 20 Vice-Presidentes, num sistema de rotatividade entre os Estados-

membros. Os lugares pertencentes à Federação Russa, à República da Moldávia e 

a Espanha permanecem vagos. 
 

Nomeação dos membros das Comissões, na sequência de apresentação de 

candidaturas. 
 

Apresentação e discussão de relatórios das diversas Comissões, tendo sido 

adotados diversos documentos relativos a:  
 

Introdução de sanções contra os parlamentares; Contestação por razões formais 

das credenciais ainda não ratificadas da Delegação do Parlamento da Moldávia; A 

situação no Kosovo e o papel do Conselho da Europa; O acesso à escola e à 

educação para todas as crianças; A corrupção na Justiça: a necessidade urgente de 

implementar as propostas da Assembleia. 
 

26 de janeiro - Debate conjunto sobre o “Agravamento da violência em Nagorno-

Karabakh e nos outros territórios ocupados do Azerbaijão” e “Os habitantes das 

zonas fronteiriças do Azerbaijão são propositadamente privados de água”.  
 

27 de janeiro - Debate conjunto sobre “O Mar Mediterrâneo: a porta principal da 
migração irregular” e “O crime organizado e os migrantes”.  
 

Debate de urgência sobre “A luta contra o terrorismo internacional salvaguardando 
as normas e os valores do Conselho da Europa” e “Os combatentes estrangeiros na 
Síria e no Iraque”.  
 

28 de janeiro - Debate de urgência a sobre “Os recentes ataques contra mulheres 
em cidades europeias: a necessidade de uma resposta global”. 
 

Debate conjunto sobre ”O reforço da proteção e do papel dos defensores dos 
direitos humanos nos Estados-Membros do Conselho da Europa e “Como prevenir 
as restrições inadequadas às atividades das ONG na Europa?”. 
 

Comunicação do Comité de Ministros à Assembleia Parlamentar, pelo atual 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=22036&lang=EN
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/AssemblyList/AL-XML2HTML-EN.asp?lang=en&XmlID=NationalDelegation-pt
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/AssemblyList/AL-XML2HTML-EN.asp?lang=en&XmlID=NationalDelegation-pt
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/pedro-agramunt
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/pedro-agramunt
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/committees
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefDocListing_E.asp?sessionID=201306
http://semantic-pace.net/default.aspx?search=KjoqfHNlc3Npb25wYXJ0X3N0cl9lbjoiMjAxNiAtIEZpcnN0IHBhcnQtc2Vzc2lvbiJ8Y2F0ZWdvcnlfc3RyX2VuOiJBZG9wdGVkIHRleHQi&lang=en


 
Divisão de Relações Internacionais 

 

 

                              Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa [APCE] 

 

Presidente, Daniel Mitov, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Bulgária (25 de 
janeiro). 
 

Apresentação e discussão do Relatório de Atividades do Bureau e da Comissão 
Permanente (25 e 29 de janeiro). 
 

Aprovada a concessão do Estatuto de Parceiro para a Democracia junto da APCE, 
apresentado pelo Parlamento da Jordânia, no dia 26 de janeiro. 
 

Eleição de Juízes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em representação 
do Chipre. O Juiz Georgios A. Serghides foi eleito por maioria absoluta dos votos 
expressos. 
 

Debate livre sobre temas da atualidade, no dia 25 de janeiro. 
 

Intervenção do Presidente da Bulgária, Rossen Plevneliev, (26 de janeiro).  
 

Comunicação do Secretário-Geral do Conselho da Europa, Thorbjorn Jagland. (26 
de janeiro). 
 

Cerimónia evocativa do 70º Aniversário da libertação de Auschwitz (27 janeiro). 
 

Reuniões do Bureau, Comité de Presidentes, Comissões, Subcomissões e Grupos 
Políticos. 

 Relatório do Assessor da Delegação 

 

http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-fr.asp?newsid=5997&lang=1
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c326468636d6c774c305253535339535a577868644739796157397a4c30465151305576526e5675597a45324c314e516247567559584a705956394b5957356c61584a764d6a41784e6935775a47593d&fich=SPlenaria_Janeiro2016.pdf&Inline=true

