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 Reuniões /  Sessões –  2017  

11-12 dezembro: 

O Deputado Adão Silva (PSD), membro efetivo da Comissão de Assuntos Políticos e 
Democracia da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), foi 
designado por esta Comissão para efetuar uma missão de estudo a Genebra, no 
âmbito do Relatório que está a elaborar sobre “O reforço da cooperação com as 
Nações Unidas” e participou na reunião da Subcomissão de Relações Externas 
daquela Comissão.  

8 dezembro: 
O Deputado Duarte Marques (PSD) participou, em Paris, na reunião da Comissão 
de Migrações, Refugiados e Deslocados Internos, da Assembleia Parlamentar do 
Conselho da Europa (APCE), de que é membro efetivo. 

06 dezembro: 

 
O Deputado Luís Leite Ramos (PSD) participou na reunião da Comissão de 
Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia 
Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), da qual é Vice-Presidente, Paris.  
 

04-05 dezembro: 

 
O Deputado Luís Leite Ramos (PSD) participou, em Budapeste, na reunião da 
Comissão de Cultura, Ciência, Educação e Media da Assembleia Parlamentar do 
Conselho da Europa (APCE). 
 

2 dezembro: 

 
O Deputado Luís Leite Ramos 
(PSD), Vice-Presidente da 
Comissão de Assuntos Sociais, 
Saúde e Desenvolvimento 
Sustentável da Assembleia 
Parlamentar do Conselho da 
Europa (APCE), foi designado 
para representar aquela 
Comissão na Cerimónia de 
entrega da Bandeira de Honra 
do Conselho da Europa, no 
âmbito do Prémio Europa, que teve lugar em Saint-Germain-en-Laye (França.  
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Relatório – Deputado Luís Leite Ramos 
 

24 novembro: 

 
O Deputado Adão Silva (PSD), Presidente da Subcomissão sobre a Deficiência e a 
Discriminação Múltipla e Interseccional da Comissão sobre a Igualdade e a Não-
Discriminação da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE) e 
Representante da Assembleia da República na “Aliança Parlamentar contra o Ódio”, 
participou como orador convidado no Seminário no âmbito do Plano de ação para a 
Albânia 2015-2017 sobre “Combater a intolerância, a discriminação e o ódio: como 
melhorar a legislação e a sua aplicação?”, que se realizou no Parlamento da 
Albânia, em Tirana.  

15 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). 

07 novembro: 

 
O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), membro da Comissão de Cultura, Ciência, 
Educação e Media, da APCE, foi designado para representar aquela Comissão, na 
qualidade de membro efetivo do Bureau do Comité Executivo do Centro Europeu 
para a Interdependência e a Solidariedade Mundiais (Centro Norte-Sul do Conselho 
da Europa), na reunião em Rabat. Relatório – Deputado Luís Leite Ramos 

06 novembro: 

 
O Deputado Luís Leite Ramos (PSD) participou na reunião da Comissão de 
Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia 
Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), da qual é Vice-Presidente, em Paris.  

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c326468636d6c774c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a45334c30783161584e4d5a576c305a564a686257397a4c314e31596b4e766257396655484a6c62576c76525856796233426858305a795957356a595638795a4756364d6a41784e7935775a47593d&fich=SubComo_PremioEuropa_Franca_2dez2017.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c326468636d6c774c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a45334c30783161584e4d5a576c305a564a686257397a4c314e31596b4e766257396655484a6c62576c76525856796233426858305a795957356a595638795a4756364d6a41784e7935775a47593d&fich=SubComo_PremioEuropa_Franca_2dez2017.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c326468636d6c774c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a45334c30783161584e4d5a576c305a564a686257397a4c304a31636d566864563833546b39574d6a41784e31395359574a68644335775a47593d&fich=Bureau_7NOV2017_Rabat.pdf&Inline=true
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04-05 novembro: 
 
O Deputado Luís Leite Ramos (PSD) participou em Budapeste, na reunião da 
Comissão de Cultura, Ciência, Educação e Media da APCE. 

15 outubro: 

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

República à APCE, e membro efetivo da Comissão Ad Hoc constituída pela 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, deslocou-se a Bishkek para 

observação das eleições presidenciais no Quirguistão. 

12 outubro: 

 
O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), membro efetivo da Delegação da Assembleia 
da República à APCE foi eleito 3º Vice-Presidente da Comissão de Assuntos 
Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável, da qual é membro efetivo, por 
ocasião da 4ª Parte da Sessão Plenária. 

09-13 outubro: 

 

4ª Parte da Sessão Plenária de 2017 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), Edite Estrela (PS) e Telmo Correia 

(CDS-PP) participaram em Estrasburgo, na 4ª Parte da Sessão Plenária de 2017 da 

APCE. 

 

Do Projeto de Ordem de Trabalhos, destacam-se:  

 

 Eleição dos Vice-Presidentes da Assembleia Parlamentar em representação 
da França e da Sérvia 

 Eventuais debates de atualidade ou de urgência, a decidir pela Assembleia 
Parlamentar no primeiro dia da Sessão sobre “A situação humanitária 
extremamente preocupante do povo Rohingya”, “A nova lei ucraniana sobre 
a educação: o maior obstáculo ao ensino das línguas maternas das minorias 
nacionais” e “A necessidade de uma solução política para a crise na 
Catalunha” 

Apresentação e discussão de relatórios das diversas Comissões, nomeadamente: 

  

As atividades da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OCDE) em 2016-2017; Seguimento da Resolução 1903 (2012): a promoção e o 

reforço da transparência, da responsabilidade e da integridade dos membros da 

Assembleia Parlamentar; Avaliação da parceria para a democracia relativamente ao 

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=23791&lang=en
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Parlamento da Jordânia (10 de outubro); Julgar e punir os crimes contra a 

Humanidade e inclusive o eventual genocídio cometidos pelo Daesh; A aplicação 

das novas tecnologias genéticas nos seres humanos; Promover os direitos humanos 

e eliminar a discriminação relativamente às pessoas intersexuais (12 de outubro); 

Os jovens contra a corrupção (13 de outubro). 

 

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

apresentado pelo Deputado Lidell-Grainger (Reino Unido, CE) 

 

 Observação das eleições legislativas na Albânia (25 de junho), apresentado pelo 

Deputado Paolo Corsini (Itália, SOC) 

 

  Comunicação do Comité de Ministros à Assembleia Parlamentar, pelo atual 

Presidente, Lubomír Zaorálek, Ministro dos Negócios Estrangeiros da República 

Checa 

 

10 de outubro – Intervenção do Presidente da República Checa, Miloš Zeman 

 

Sessão de perguntas ao Secretário-Geral do Conselho da Europa, Thorbjørn 

Jagland 

 

11 de outubro – Intervenção do Presidente da Ucrânia,  Petro Poroshenko 

 

Debates conjuntos: 

 

“O funcionamento das instituições democráticas no Azerbaijão” e “A Presidência 

azerbaijanesa do Conselho da Europa: que seguimento a dar em matéria de 

respeito pelos direitos humanos?” 

 

“Um apelo por uma Cimeira do Conselho da Europa para reafirmar a unidade 

europeia e para defender e promover a segurança democrática na Europa” e 

“Defender o acervo do Conselho da Europa: a preservação do sucesso de 65 anos 

de cooperação intergovernamental” 

 

“A lista de critérios de um Estado de direito” da Comissão de Veneza e “Novas 

ameaças ao Estado de direito nos Estados-Membros do Conselho da Europa – 

exemplos selecionados” 
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 Debate livre a 13 de outubro 

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

Grupos Políticos. 

 Cerimónia de atribuição do Prémio Václav Havel de Direitos Humanos 2017 (9 

de outubro) 

     Relatório – Assessora da Delegação 

18 setembro: 

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

Presidente da Subcomissão sobre a Deficiência e a Discriminação Múltipla e 

Interseccional da Comissão sobre a Igualdade e a Não-Discriminação da 

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

daquela Comissão em Paris. 

19 setembro: 

 
O Deputado Luís Leite Ramos (PSD) participou nas reuniões da Comissão de 

Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia 

Parlamentar do Conselho da Europa e da Subcomissão sobre as Crianças, em 

Paris. Relatório – Deputado Luís Leite Ramos 

26-30 junho: 

 
3ª Parte da Sessão Plenária de 2017 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) e António Filipe (PCP), participaram em 
Estrasburgo, na 3ª Parte da Sessão Plenária de 2017 da APCE. 

 
Do Projeto de Ordem de Trabalhos, destacam-se:  

 Eventual debate de atualidade ou de urgência, a decidir pela 
Assembleia Parlamentar no primeiro dia da Sessão, sobre “A luta 
comum da Europa contra o terrorismo: sucessos e fracassos” 

 Apresentação e discussão de relatórios das diversas Comissões, 
nomeadamente:  

O Deputado Duarte Marques (PSD) apresentará o relatório “Uma 
resposta humanitária e política abrangente para a crise das migrações 
e dos refugiados na Europa”, no âmbito da Comissão de Migrações, 
Refugiados e Pessoas Deslocadas, na 4ª feira, 28 de junho. 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c326468636d6c774c305253535339535a577868644739796157397a4c30465151305576526e5675593138784e7939535a5778664e464268636e526c553141794d4445334c6e426b5a673d3d&fich=Rel_4ParteSP2017.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c326468636d6c774c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a45334c30783161584e4d5a576c305a564a686257397a4c304e4255314e454c5445354c544977553056554d6a41784e31395159584a70637935775a47593d&fich=CASSD-19-20SET2017_Paris.pdf&Inline=true
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=23544&lang=en
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/plenary-session
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/committees
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23778&lang=2
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23778&lang=2
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23778&lang=2
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Outros Relatórios: 

“Reconhecer e fazer aplicar o princípio da responsabilização na 
Assembleia Parlamentar”; “A situação na Bielorrússia” (27 junho); “Pôr 
fim à violência sexual e ao assédio contra as mulheres no espaço 
público”; A execução dos acórdãos do Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem; A influência política nos meios de comunicação social e nos 
jornalistas independentes (29 junho); “O “Processo de Turim”: reforçar 
os direitos sociais na Europa” (30 junho). 

26 de junho - Relatório de atividade do Bureau e da Comissão Permanente, 
apresentado pelo Deputado Tiny Kox (Países Baixos, GUE) 

 - Intervenção do Primeiro-Ministro da República da República da 
Moldávia, Pavel Filip 

 - Sessão de perguntas ao Secretário-Geral do Conselho da 
Europa, Thorbjørn Jagland 

- Debate livre 

27 de junho – Intervenção do Primeiro-Ministro do Montenegro, Duško Marković 
– Comunicação do Comité de Ministros à Assembleia Parlamentar, 

pelo atual Presidente, Lubomír Zaorálek, Ministro dos Negócios 
Estrangeiros da República Checa 

 
Debate conjunto: 

 “A promoção da integridade na governança como forma de lutar contra 
a corrupção política” e “O controlo parlamentar da corrupção: a 
cooperação com o jornalismo de investigação” 

 
28 de junho - Debates conjuntos: 

 Intervenções do Secretário-Geral do Conselho da Europa, Thorbjørn 
Jagland, e do Presidente do Município de Atenas, Giorgos Kaminis 

Apresentação dos Relatórios: 
 

 “Uma resposta humanitária e política abrangente para a crise das 
migrações e dos refugiados na Europa” e “Implicações para os direitos 
humanos da resposta europeia às migrações de trânsito no 
Mediterrâneo”; 

 Intervenções do Comissário para os Direitos Humanos do Conselho da 
Europa, Nils Muižnieks, e do Ministro da Justiça e das Migrações da 
Suécia, Morgan Johansson; 
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Apresentação dos Relatórios: 

 “A migração como oportunidade para o desenvolvimento europeu” e 
“Integração dos refugiados em períodos de pressão crítica: 
ensinamentos a retirar da experiência recente e exemplos de boas 
práticas” 

Reuniões do Bureau, Comité de Presidentes, Comissões, Subcomissões e Grupos 
Políticos. Relatório – Assessora da Delegação 

25 junho: 

 
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 Tirana para observação das eleições legislativas na 
Albânia. 

02 junho: 

 
O Deputado Duarte Marques (PSD) participou, em Paris, na reunião da Comissão 
de Migrações, Refugiados e Pessoas Deslocadas da Assembleia Parlamentar do 
Conselho da Europa (APCE), da qual é membro efetivo e Relator sobre o tema 
“Uma resposta humanitária e política à crise dos migrantes e refugiados na Europa”. 
Relatório – Deputado Duarte Marques 

01 junho: 

 
O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), membro da Delegação da Assembleia da 
República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), foi reeleito 
Relator Geral dos Poderes Locais e Regionais da Assembleia Parlamentar do 
Conselho da Europa, na reunião da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e 
Desenvolvimento Sustentável, realizada no dia 1 de junho, em Baku, no Azerbeijão. 
O mandato, com a duração de um ano, 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 pública, as finanças locais e regionais e os direitos humanos ao nível 
local. 
 
O Deputado Luís Leite Ramos representou a Assembleia Parlamentar junto do 
Comité Europeu para a Democracia e Governação (CDDG), do Grupo Relator sobre 
a Democracia (GR-DEM) e do Congresso dos Poderes Locais e Regionais, do 
Conselho da Europa, bem como da Comissão e do Parlamento Europeu, do Comité 
das Regiões e de outras associações europeias e nacionais dos poderes locais e 
regionais.  
 
Na apresentação da sua recandidatura perante os membros da Comissão 
Parlamentar de Saúde, Assuntos Sociais e Desenvolvimento Sustentável da APCE, 
o Deputado Luís Leite Ramos fez um balanço da sua atividade ao longo do último 

http://website-pace.net/en_GB/web/apce/committees
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/committees
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/committees
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c326468636d6c774c305253535339535a577868644739796157397a4c30465151305576526e5675593138784e7938794e69307a4d457056546a49774d5463764d3139545547786c626d4679615745794d4445334c6e426b5a673d3d&fich=3_SPlenaria2017.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c326468636d6c774c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a45334c30523159584a305a553168636e46315a584d765247567752485668636e526c545746796358566c6379315159584a70637935775a47593d&fich=DepDuarteMarques-Paris.pdf&Inline=true
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ano, realçando as suas múltiplas intervenções em favor da avaliação e da promoção 
do trabalho das autarquias locais e regionais dos 47 países do Conselho da Europa 
no acolhimento e integração dos refugiados e migrantes e na promoção de reformas 
territoriais sustentáveis, vista como um motor da consolidação da democracia local e 
regional. Sobre este tema, fez ainda um ponto de situação do Relatório que está a 
preparar sobre o papel dos Governos e dos Parlamentos Nacionais na 
implementação de processos de descentralização político-administrativa eficazes e 
bem-sucedidos. 
Para além das «migrações» e das «reformas territoriais», o reforço da cooperação 
entre a Assembleia Parlamentar e o Congresso dos Poderes Locais e Regionais do 
Conselho da Europa constitui uma das principais prioridades para este mandato, 
nomeadamente 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. 

31 maio-02 junho: 

 
O Deputado Luís Leite Ramos (PSD) participou nas reuniões da Comissão de 
Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia 
Parlamentar do Conselho da Europa (APCE) e da Subcomissão sobre as Crianças, 
que tiveram lugar nos dias 31 de maio e 1 de junho de 2017, em Baku, Azerbaijão. 
 
Participou ainda, no dia 2 de junho, no Seminário Parlamentar sobre “Promover os 
direitos socioeconómicos no Azerbaijão sob o ponto de vista da Carta Social 
Europeia”, organizado pela referida Comissão. Relatório – Deputado Luís Leite Ramos 

29-30 maio: 

 
A Deputada Ana Catarina Mendes (PS), Presidente da Delegação Portuguesa à 
Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE) e Vice-Presidente da 
APCE, participou nas reuniões do Bureau e da Comissão Permanente da APCE, 
dos quais é membro por inerência, em Praga. Relatório – Assessora da Delegação 

22-23 maio: 

 
O Deputado Adão Silva, membro efetivo da Comissão sobre a Igualdade e a Não 
discriminação da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), foi 
convidado, na qualidade de Presidente da Subcomissão sobre a Deficiência e a 
Discriminação Múltipla e Interseccional, para efetuar uma visita de informação a 
Genebra, onde teve encontros com Representantes de diversas Organizações 
internacionais que se ocupam das questões da Deficiência. 

18-19 maio: 

 
O Deputado Adão Silva (PSD), Vice-Presidente da Delegação Portuguesa, e 
Presidente da Subcomissão sobre a Deficiência e a Discriminação Múltipla e 
Interseccional da Comissão sobre a Igualdade e a Não-Discriminação da 
Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), participou na reunião 
daquela Comissão que se realizou em Milão. 
 

http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=6222&lang=2&cat=8
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c326468636d6c774c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a45334c30783161584e4d5a576c305a564a686257397a4c304e545958566b5a53307a4d56397459576c76587a4a66616e5675614739664d6a41784e7935775a47593d&fich=CSaude-31_maio_2_junho_2017.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c326468636d6c774c305253535339535a577868644739796157397a4c30465151305576526e5675593138784e79394364584a6c595855745131426c636d3168626d56756447564e51556b794d4445334c304a31636d56686456394455475679625746755a5735305a5638794f53307a4d453142535449774d5463756347526d&fich=Bureau_CPermanente_29-30MAI2017.pdf&Inline=true
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15-16 maio: 

 
O Deputado Duarte Marques (PSD), membro efetivo da Comissão de Migrações e 
Pessoas Deslocadas da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), 
foi designado por esta Comissão para efetuar uma visita de estudo à Hungria, no 
âmbito do Relatório que está a elaborar sobre “Uma resposta humanitária e política 
à crise dos migrantes e refugiados na Europa”. A visita foi organizada pela 
Comissão de Migrações da APCE e o Parlamento da Hungria.  

5 maio: 

 
O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), membro da Comissão de Assuntos Sociais, 
Saúde e Desenvolvimento Sustentável, da Assembleia Parlamentar do Conselho da 
Europa (APCE), foi designado para representar aquela Comissão, na qualidade de 
Relator Geral dos Poderes Locais e Regionais da Assembleia Parlamentar do 
Conselho da Europa, como orador convidado da Conferência “Por uma reforma 
territorial bem-sucedida – causas e métodos das reformas infranacionais nos países 
membros do Conselho da Europa”, que teve lugar em Eupen, Bélgica. 

24-28 abril: 

 
2ª Parte da Sessão Plenária de 2017 da Assembleia Parlamentar do Conselho da 
Europa (APCE) - Estrasburgo  

Os Deputados Adão Silva (PSD), Vice-Presidente da Delegação, Carlos Alberto 
Gonçalves (PSD), Luís Leite Ramos (PSD), Duarte Marques (PSD), Alberto Martins 
(PS), Edite Estrela (PS) e Telmo Correia (CDS-PP), participaram em Estrasburgo, 
na 2ª Parte da Sessão Plenária de 2017 da APCE. 

Do Projeto de Ordem de Trabalhos, destaca-se:  

 Ratificação dos Mandatos 

 Eleição dos Vice-Presidentes da Assembleia Parlamentar em 
representação da Moldávia e da Roménia 

 Debates de atualidade e de urgência, a decidir pela Assembleia 
Parlamentar no primeiro dia da Sessão: 

 Debate de atualidade: “Os valores europeus em risco: lidar com o aumento 
do populismo, da xenofobia, do antissemitismo e da islamofobia na Europa” 

 Debate de urgência: “As consequências políticas da nova lei israelita que 
regula os colonatos” 

 Apresentação e discussão de relatórios das diversas Comissões, 
nomeadamente: 

 Observação das eleições legislativas antecipadas na Bulgária (26 de março 
de 2017) (24 de abril); “O funcionamento das instituições democráticas na 
Turquia”; “Direitos humanos no Norte do Cáucaso: que seguimento da 
Resolução 1738 (2010)?”; Combater as desigualdades de rendimentos: um 

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=23256&lang=en
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/plenary-session
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meio para favorecer a coesão social e o desenvolvimento económico” (25 de 
abril); “Proteger as mulheres refugiadas da violência de género”; “25 anos 
da CPT, progressos realizados e melhorias necessárias”; “A utilização 
abusiva do sistema Interpol: a necessidade de salvaguardas legais mais 
rigorosas” (26 de abril); “A proteção dos direitos de pais e crianças que 
pertencem a minorias religiosas”; “As possibilidades de melhorar o 
financiamento para lidar com situações de emergência que envolvem 
refugiados” (27 de abril); “A convergência tecnológica, a inteligência artificial 
e os direitos humanos” (28 de abril) 

24 de abril  - Apresentação do Relatório de atividade do Bureau e da Comissão 
Permanente 
 
- Comunicação do Comité de Ministros à Assembleia Parlamentar, pelo atual 
Presidente, Ioannis Kasoulides, Ministro dos Negócios Estrangeiros de Chipre 
- Debate livre 
 
25 de abril  - Sessão de perguntas ao Secretário-Geral do Conselho da Europa, 
Thorbjørn Jagland 
 
26 de abril  -  Intervenção do Presidente da Grécia, Prokopis Pavlopoulos 
 
 - Apresentação e discussão do Relatório de Atividades de 2016 pelo Comissário 
para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, Nils Muižnieks  
 
27 de abril  -  Intervenção de Sua Majestade o Rei de Espanha 

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

 Reunião da Rede Parlamentar pelo Direito das Mulheres à Não-Violência 
(26 de abril) 

 
Relatório – Assessora da Delegação 

16 abril: 

 
O Deputado Duarte Marques (PSD), membro efetivo da Comissão Ad Hoc 
constituída pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, deslocou-se a 
Ankara para observação do Referendo Constitucional da Turquia. 

02 abril: 

 
O Deputado Adão Silva (PSD), Vice-Presidente da Delegação Portuguesa 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 Belgrado para observação das eleições Presidenciais na Sérvia. 

 

http://website-pace.net/en_GB/web/apce/women-free-from-violence
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c326468636d6c774c305253535339535a577868644739796157397a4c30465151305576526e5675593138784e79387955474679644756545547786c626d4679615745794d4445334c314a465445465577354e535355386c4d6a417977716f6c4d6a425151564a55525355794d464e46553150446730386c4d6a41794d4445334c6e426b5a673d3d&fich=RELAT%c3%93RIO+2%c2%aa+PARTE+SESS%c3%83O+2017.pdf&Inline=true
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02 abril: 

 
O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), membro efetivo da Comissão Ad Hoc 
constituída pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, deslocou-se a 
Erevan para observação das eleições legislativas antecipadas na Arménia. 

27-28 março: 

 
O Deputado Adão Silva (PSD), Vice-Presidente da Delegação Portuguesa à 
Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), participou na qualidade de 
Presidente da Subcomissão sobre a Deficiência e a Discriminação Múltipla e 
Interseccional, na Conferência de lançamento da Estratégia do Conselho da Europa 
para a Deficiência 2017-2023, “Os Direitos Humanos – uma realidade para todos”, 
que teve lugar em Nicosia, Chipre. 

26 março: 

 
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 Sófia para observação das eleições legislativas na 
Bulgária. 

24 março: 

 
O Deputado Luís Leite Ramos (PSD) participou, em Paris, na reunião da Comissão 
de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia 
Parlamentar do Conselho da Europa (APCE). Relatório – Deputado Luís Leite Ramos 

22-23 março: 

 
Os Deputados Carlos Alberto Gonçalves (PSD) e Luís Leite Ramos (PSD) 
participaram, em Paris, na reunião da Comissão de Cultura, Ciência, Educação e 
Media da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE).  

Relatório – Deputado Luís Leite Ramos 

21 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 sobre a Igualdade e a Não Discriminação da Assembleia 
Parlamentar do Conselho da Europa (APCE). 

15-16 março: 

 
O Deputado Duarte Marques (PSD) participou, em Baku, Azerbaijão, na reunião da 
Comissão de Migrações, Refugiados e Deslocados Internos, da Assembleia 
Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), de que é membro efetivo. 

10 março: 

 
O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), membro da Comissão de Cultura, Ciência, 
Educação e Media, da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), foi 
designado para representar aquela Comissão, na qualidade de membro efetivo do 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c326468636d6c774c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a45334c30783161584e4d5a576c305a564a686257397a4c304e5255314e45553138794e47316863734f6e627a49774d5464665547467961584d756347526d&fich=CQSSDS_24mar%c3%a7o2017_Paris.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c326468636d6c774c305253535339535a577868644739796157397a4c3046515130557652475677587a45334c30783161584e4d5a576c305a564a686257397a4c304e445255316651564244525638794d6930794d32316863734f6e627a49774d5464665547467961584d756347526d&fich=CCEM_APCE_22-23mar%c3%a7o2017_Paris.pdf&Inline=true
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Bureau do Comité Executivo do Centro Europeu para a Interdependência e a 
Solidariedade Mundiais (Centro Norte-Sul do Conselho da Europa), na reunião que 
teve lugar em Estrasburgo. 

09-10 março: 

 
A Deputada Ana Catarina Mendes (PS), Presidente da Delegação Portuguesa à 
Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE) e Vice-Presidente da 
APCE, participou nas reuniões do Bureau e da Comissão Permanente da APCE, 
dos quais é membro por inerência, em Madrid.  

13 fevereiro: 

 
O Deputado Adão Silva (PSD), membro da Comissão da Igualdade e da Não-
Discriminação e Parlamentar de Referência da “Aliança Parlamentar contra o Ódio” 
 participou na Conferência sobre “La haine en ligne, les theories du complot et la 
perte de confiance dans les medias”, que teve lugar no Parlamento alemão, em 
Berlim.  

24 janeiro: 

 
O Deputado Adão Silva (PSD), Vice-Presidente da Delegação da Assembleia da 
República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), foi eleito 
Presidente da Subcomissão para a Deficiência e a Discriminação Múltipla e 
Intersectorial da Comissão sobre a Igualdade e a Não Discriminação desta 
Assembleia Parlamentar. 

23 janeiro: 

 
A Deputada Ana Catarina Mendes (PS), Presidente da Delegação da Assembleia da 
República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), foi eleita, por 
unanimidade, Vice-Presidente desta Assembleia Parlamentar, na Sessão Plenária.  

O artigo 14.3 do Regulamento da APCE prevê um total de 20 Vice-presidentes, num 
sistema de rotatividade entre os Estados-membros. Portugal tem direito a uma Vice-
presidência em 2017.  

Notícia publicada no Site da APCE 

23-27 janeiro: 

 
1ª Parte da Sessão Plenária de 2017 da Assembleia Parlamentar do Conselho da 
Europa (APCE) 

Estrasburgo – 23 a 27 de janeiro 

Os Deputados Ana Catarina Mendes (PS), Presidente da Delegação, Adão Silva 
(PSD), Vice-Presidente, 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 1ª Parte da Sessão Plenária de 2017 da 
APCE. 

Da Ordem de Trabalhos destacaram-se:  

 Ratificação dos Mandatos 

http://website-pace.net/fr/web/apce/vice-presidents
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=6486&lang=2&cat=8
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=23026&lang=en
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 Eleição do Presidente da Assembleia Parlamentar. O Deputado Pedro 
Agramunt (Espanha PPE/DC), único candidato, foi reeleito para um segundo 
mandato de um ano para o cargo de Presidente da Assembleia Parlamentar.  

 Eleição dos Vice-Presidentes da Assembleia Parlamentar. A Deputada Ana 
Catarina Mendes (PS) foi eleita, por unanimidade, Vice-Presidente da 
Assembleia Parlamentar por um ano. 

 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:  

23 de janeiro – “Observação da eleição presidencial na Bulgária (6 e 13 de 

novembro de 2016)”; “Observação das eleições parlamentares antecipadas na 

Antiga República Jugoslava da Macedónia (11 de dezembro de 2016)”; 24 de janeiro 

– “Ataques contra jornalistas e a liberdade da comunicação social na Europa” – 

intervenção do Deputado Duarte Marques; “A crise humanitária em Gaza”; 25 de 

janeiro – “O funcionamento das instituições democráticas na Ucrânia”; “Reforçar o 

diálogo social enquanto instrumento de estabilidade e de redução de desigualdades 

sociais e económicas”; 26 de janeiro – Contestação por razões formais dos 

mandatos ainda não ratificados da delegação parlamentar da República eslovaca”; 

“A evolução do processo de acompanhamento da Assembleia (setembro de 2015 - 

dezembro de 2016)”; “A situação no Líbano e os desafios para a estabilidade 

regional e para a segurança europeia”; 27 de janeiro – “Promover a inclusão do povo 

Roma e de pessoas sem local de residência permanente”. 

23 de janeiro 

– Apresentação e discussão do Relatório de Atividades do Bureau e da Comissão 
Permanente, pelo Presidente da Delegação italiana, Michele Nicoletti (SOC) 

– Comunicação do Comité de Ministros à Assembleia Parlamentar, pelo atual 

Presidente, Ioannis Kasoulides, Ministro dos Negócios Estrangeiros de Chipre 

24 de janeiro 

 –  Intervenções do Presidente do Chipre, Nicos Anastasiades, e do Comissário 

Europeu responsável pela Política Europeia de Vizinhança e Negociações de 

Alargamento, Johannes Hahn 

–  Debate livre sobre temas da atualidade 
– Sessão de perguntas ao Secretário-Geral do Conselho da Europa, Thorbjørn 
Jagland 

25 de janeiro 

Debate conjunto – “Os media online e o jornalismo: desafios e responsabilidades” e 

“Pôr termo à ciberdiscriminação e ao discurso do ódio online” 

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
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– Intervenção do Presidente da Roménia, Klaus Iohannis  

26 de janeiro 

Debate de urgência sobre “A necessidade de reformar as políticas migratórias 

europeias” e debate de atualidade sobre “A situação na Síria e os efeitos para os 

países vizinhos” 

27 de janeiro 

Debate conjunto – “A compatibilidade com os direitos humanos da arbitragem 

investidor-Estado nos acordos internacionais de proteção de investimentos” e “Os 

acordos comerciais de “nova geração” e as suas implicações para os direitos 

sociais, a saúde pública e o desenvolvimento sustentável” 

 Eleição de Juízes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em 
representação da Holanda, Jolien Schukking, e da Hungria, Péter Paczolay. 

 Cerimónia evocativa do Dia internacional em memória das vítimas do 
holocausto (24 janeiro). 

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

Comissão para o Respeito das Obrigações e Deveres dos Estados- Membros do 
Conselho da Europa (Comissão de Suivi / Monitoring) 

A Deputada Ana Catarina Mendes (PS) passou a integrar a Comissão para o 

Respeito das Obrigações e Deveres dos Estados- Membros do Conselho da Europa 

(Comissão de Suivi / Monitoring). 

Comissão de Cultura, Ciência, Educação e Media  

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD) foi de novo designado como membro efetivo 

do Conselho Executivo do Centro Europeu para a Interdependência e a 

Solidariedade Mundiais (Centro Norte-Sul de Lisboa). 

Comissão sobre a Igualdade e a Não Discriminação 

O Deputado Adão Silva (PSD) foi eleito, Presidente da Subcomissão para a 

Deficiência e a Discriminação Múltipla e Interseccional da Comissão sobre a 

Igualdade e a Não Discriminação, na reunião do dia 24 de janeiro de 2017.  

Relatório – Assessora da Delegação 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c326468636d6c774c305253535339535a577868644739796157397a4c30465151305576526e5675593138784e7938794d7930794e307042546a49774d546376556b564d51565250556b6c504d564242556c524655305654553046504d6a41784e7935775a47593d&fich=RELATORIO1PARTESESSAO2017.pdf&Inline=true

