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 Reuniões / Sessões – 2021 

15-16 dezembro: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 

Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE), participa, em representação do Presidente da APCE, Rik Daems, na 

Sessão de Abertura da Conferência Internacional sobre “O papel das Mulheres e das 

Crianças no Terrorismo”, organizada pelo Comité de Combate ao Terrorismo do 

Conselho da Europa (CDCT), que terá lugar em Estrasburgo. 

 

Esta Conferência de alto nível centrar-se-á nas questões relacionadas com o 

envolvimento de mulheres e crianças em atividades terroristas e nos desafios ligados 

ao seu repatriamento e reintegração na sociedade. Estes debates terão lugar em 

cinco sessões temáticas, abordando o papel das mulheres e das crianças, 

separadamente, em diferentes organizações terroristas, a situação dos repatriados 

com ligações ao "Daesh", as políticas de reintegração e reabilitação e, finalmente, 

uma mesa redonda parlamentar sobre as medidas tomadas pelos Estados membros 

do Conselho da Europa para repatriar e reintegrar as crianças das zonas do pós-

guerra e pós-conflito. 

 

Esta Conferência proporcionará uma plataforma para o intercâmbio entre altos 

funcionários públicos, decisores políticos, representantes de alto nível de 

organizações internacionais, parlamentares, académicos, jornalistas e peritos 

independentes nesta área. 

09-10 dezembro: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), representante da Comissão de Cultura, Ciência, 

Educação e Media da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE) junto 

do Comité Executivo do Centro Europeu para a Interdependência e a Solidariedade 

Mundiais (Centro Norte-Sul de Lisboa) foi designado para representar aquela 

Comissão no Fórum de Lisboa 2021, subordinado ao tema “O diálogo intercultural na 

era infodémica”, que teve lugar em formato misto. 

 

O Fórum de Lisboa irá lançar um debate multifacetado através de uma plataforma de 

diálogo que envolve peritos, organizações internacionais, decisores políticos e 

ativistas, entre outros. Este debate híbrido destacará o diálogo intercultural como uma 

forma eficaz de proteger os direitos humanos, a solidariedade global e a justiça social 

online e offline. 

02-03 dezembro: 
Os Deputados Carlos Alberto Gonçalves (PSD) e Luís Leite Ramos (PSD) 

participaram presencialmente na reunião da Comissão de Cultura, Ciência, Educação 

https://www.coe.int/fr/web/counter-terrorism/-/international-conference-on-the-roles-of-women-and-children-in-terrorism
https://www.coe.int/fr/web/counter-terrorism/-/international-conference-on-the-roles-of-women-and-children-in-terrorism
https://www.coe.int/fr/web/counter-terrorism/cdct
https://www.coe.int/fr/web/counter-terrorism/cdct
https://www.coe.int/fr/web/north-south-centre/lisbon-forum-2021
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e Media da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, em Paris, em formato 

misto.   

 

Da agenda da reunião, salienta-se a análise dos projetos de Relatórios e a votação 

de projetos de Resolução e de Recomendação sobre “O papel dos media em tempos 

de crise”, “Governação do futebol: negócios e valores”, com uma troca de pontos de 

vista com o Secretário-Geral Adjunto do Conselho da Europa, Bjørn Berge, e a análise 

de uma nota introdutória ao Relatório  “Os jovens e os meios de comunicação social”. 

 

No âmbito dos Relatórios “Aplicações de rastreio: desafios éticos, culturais e 

educacionais,” e “Promoção da educação e investigação em linha para lá das 

fronteiras nacionais”, salienta-se as audições abertas ao público, com a participação 

de diversos peritos. 

 

No que refere ao Prémio do Museu do Conselho da Europa, terá lugar uma audição 

com a participação da Presidente do Júri do Prémio do Museu, Marlen Mouliou, para 

uma decisão relativamente ao laureado para 2022. 

 

A Comissão procederá também à designação de Relatores e estabelecerá o seu plano 

de trabalho e prioridades. 

 

A próxima reunião terá lugar durante a 1ª Parte da Sessão Plenária de 2022 (24 a 28 

de janeiro), em Estrasburgo.  

01 dezembro: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 

Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE), participa presencialmente na reunião da Comissão, que terá lugar 

em Estrasburgo, em formato misto. A Deputada Edite Estrela (PS), Vice-Presidente, 

e a Deputada Jamila Madeira (PS), membro suplente, participam de forma remota. 

 

Da agenda da reunião, salienta-se a análise dos projetos de Relatórios e a votação 

de projetos de Resolução e de Recomendação sobre “A dependência de 

medicamentos sujeitos a receita médica”, “Inação face às alterações climáticas - uma 

violação dos direitos das crianças” e “Ouvir as crianças: a participação das crianças 

como princípio fundamental das sociedades democráticas”. 

 

No seguimento da Resolução 2399 (2021) terá lugar a adoção dos termos de 

referência do mandato da “Rede de parlamentares de contacto para um ambiente 

saudável”, criada na sequência da adoção do Relatório sobre “A crise climática e o 

https://pace.coe.int/fr/calendar/list/year/2021?categoryId=14911
https://pace.coe.int/fr/calendar/list/year/2021?categoryId=14909
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Estado de direito”, da autoria da Deputada Edite Estrela (PS), na Sessão Plenária de 

setembro de 2021, a serem submetidos ao Bureau da Assembleia. 

 

No âmbito do Relatório “Para uma avaliação dos meios e medidas no combate à 

exposição das crianças a conteúdos pornográficos” terá lugar uma troca de pontos de 

vista com a participação de diversos peritos. 

 

Os membros da Comissão irão ainda proceder à análise das notas informativas dos 

Relatórios em curso na Comissão. 

 

A Comissão procederá também à designação de Relatores e estabelecerá o seu plano 

de trabalho e prioridades. 

 

A próxima reunião terá lugar durante a 1ª Parte da Sessão Plenária de 2022 (24 a 28 

de janeiro), em Estrasburgo.  

28 novembro: 

 

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

República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, membro da Comissão 

Ad Hoc constituída pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, deslocou-

se a Bisqueque, Quirguistão, para observação das eleições legislativas no 

Quirguistão. 

 

Nos dias que antecederam o ato eleitoral, a delegação reuniu-se, entre outros, com 

candidatos designados pelos partidos e representantes de partidos políticos, 

candidatos auto-nomeados, o Presidente da Comissão Central de Eleições e 

Referendo e outras autoridades públicas relevantes, bem como com representantes 

da sociedade civil e dos meios de comunicação social. 

 

Um membro da Comissão de Veneza - o grupo de peritos jurídicos independentes do 

Conselho da Europa - prestou aconselhamento jurídico durante esta visita. 

25-26 novembro: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Presidente da Comissão de 

Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável,  participou nas reuniões do 

Bureau e da Comissão Permanente da APCE, em Roma, de cuja agenda se destacam 

as comunicações da Secretária-Geral e do Secretário-Geral Adjunto do Conselho da 

Europa, a adoção do projeto da Ordem de Trabalhos da 1ª Parte da Sessão Plenária 

de 2022 (Estrasburgo, 24 a 28 de janeiro) e a aprovação dos Relatórios e Declarações 

referentes às  Missões de Observação Eleitoral efetuadas (Marrocos, Federação da 

Rússia e Bulgária). 

https://pace.coe.int/en/pages/committee-14
https://pace.coe.int/fr/calendar/list/year/2021?categoryId=14903&
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A Comissão Permanente reuniu em Roma, ao iniciar-se presidência italiana do Comité 

de Ministros do Conselho da Europa. 

 

Da agenda da reunião salienta-se uma troca de pontos de vista com o Ministro dos 

Negócios Estrangeiros italiano, Luigi Di Maio, sobre as prioridades da Presidência 

italiana e as intervenções dos Presidentes de ambas as Câmaras do Parlamento 

italiano. 

 

Por ocasião do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, 

que tem lugar no mesmo dia, houve uma troca de pontos de vista sobre o papel 

desempenhado pelos homens para acabar com a violência baseada no género. Ao 

mesmo tempo, a Comissão aprovou um relatório de revisão do Código de Conduta da 

Assembleia para incluir uma proibição explícita de sexismo, assédio sexual, violência 

sexual e má conduta sexual. 

 

A Ministra da Justiça italiana Marta Cartabia fez uma intervenção no âmbito do debate 

de um relatório sobre a luta contra a corrupção, nomeadamente os princípios gerais 

da responsabilidade política. 

 

A Comissão assinalou ainda o 70º Aniversário das Convenções de Genebra com um 

relatório sobre a crescente sinergia entre o direito humanitário internacional e o direito 

internacional dos direitos humanos. 

 

Um Relatório semelhante para assinalar o 70º aniversário da Convenção de 1951 

sobre refugiados centrou-se na proteção internacional dos refugiados, com um 

relatório sobre a deslocação voluntária de migrantes que necessitam de proteção 

humanitária e a reinstalação voluntária de refugiados. 

 

Outros relatórios em debate abordaram temas como o impacto da pandemia da Covid-

19 na educação e na cultura, os melhores interesses da criança e as políticas de 

equilíbrio entre trabalho e vida privada, a dimensão de género e os efeitos da 

pornografia nos direitos humanos, bem como a discriminação contra os Roma e os 

viajantes no domínio da habitação. 

12 novembro: 

 

O Deputado Pedro Cegonho (PS) membro da Delegação da Assembleia da República 

à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, e membro efetivo da Comissão 

Ad Hoc constituída pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, deslocou-

https://pace.coe.int/en/pages/session-202111
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se a Sófia, Bulgária, para observação das eleições legislativas antecipadas na 

Bulgária. 

08-10 novembro: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD) e a Deputada Edite Estrela (PS), Presidente e 

Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento 

Sustentável da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), foram 

designados para representar aquela Comissão na 9ª Edição do Fórum Mundial da 

Democracia, subordinada ao tema “A Democracia pode salvar o ambiente?” e que 

teve lugar no Conselho da Europa, em Estrasburgo. 

 

O Fórum está dividido em Sessões Plenárias, que apresentam a perspetiva dos 

decisores políticos, Palestras, que consistem em debates entre a audiência e 

personalidades da política e da vida pública, e Workshops, que são o coração do 

Fórum e que têm como objetivo enfrentar os desafios de diferentes ângulos e 

apresentar algumas das ações já implementadas que irão contribuir para uma solução 

democrática dos problemas levantados ao longo do Fórum. O Prémio para a Inovação 

Democrática do Conselho da Europa foi atribuído à iniciativa mais popular 

apresentada nos Workshops e votada pelos participantes no Fórum. 

 

A presente edição abordou questões fundamentais como: “Governos nacionais, 

organizações internacionais ou o cidadão: quem marca o ritmo?”, “Que estilo de 

governação é mais adequado para enfrentar os desafios ambientais?”, “Público e 

privado: qual o papel para cada setor?” e “As organizações multilaterais abordam 

problemas globais com soluções globais”. 

 

Em paralelo, tiveram lugar diversas Palestras, nomeadamente sobre Democracia 

deliberativa para o clima, Direitos Humanos para o ambiente, Ameaças aos 

defensores do ambiente, Ativismo dos jovens contra o clima, Biodiversidade, 

alterações climáticas e um ambiente saudável: as ligações, bem como 

#EnvironmentRightNow, uma iniciativa da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa. 

 

O Deputado Luís Leite Ramos moderou a Palestra #EnvironmentRightNow e a 

Deputada Edite Estrela interveio na qualidade de Relatora sobre "A crise climática e 

o Estado de direito" e "O combate às desigualdades no direito a um ambiente seguro, 

saudável e limpo". Nesta Palestra os membros da APCE debateram propostas com 

vista à implementação de um novo direito a "um ambiente seguro, limpo, saudável e 

sustentável" na lei, na política, na prática e na consciência pública. 

https://www.coe.int/fr/web/world-forum-democracy/forum-2021
https://www.coe.int/fr/web/world-forum-democracy/forum-2021
https://www.coe.int/fr/web/world-forum-democracy/forum-talk-6-environmentrightnow
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A Deputada Edite Estrela participou ainda no Workshop “Melhor juntos: envolver as 

comunidades na conservação e proteção da natureza”.  

 

O Fórum Mundial da Democracia reúne intelectuais, políticos, ativistas, especialistas 

e jovens de todo o mundo. É uma plataforma de diálogo e inovação que promove os 

princípios do Conselho da Europa em matéria de democracia, direitos humanos e 

Estado de direito em todo o mundo. Um evento único do seu género, que toma 

iniciativas e práticas inovadoras como ponto de partida para lidar com os desafios da 

democracia e promover o debate entre diferentes protagonistas. O Fórum destaca e 

encoraja a inovação democrática para reforçar os alicerces das sociedades 

democráticas e visa dar à sociedade o seu legítimo lugar na tomada de decisões 

políticas. Contribui assim para a evolução da democracia no sentido de estruturas e 

instituições mais participativas e inclusivas. 

25 outubro: 

 

A Subcomissão de Educação, Juventude e Desporto da Assembleia Parlamentar do 

Conselho da Europa (APCE), presidida pelo Deputado Carlos Alberto Gonçalves 

(PSD), reuniu na Sala do Senado. 

 

A Reunião, organizada conjuntamente pela Assembleia da República e pela 

Subcomissão de Educação, Juventude e Desporto da Comissão de Cultura, Ciência, 

Educação e Media da APCE, contou, na Sessão de Abertura com o Vice-Presidente 

da Assembleia da República, o Deputado António Filipe, e com personalidades como 

Mihai Dragos, Vice-Presidente do Conselho Consultivo da Juventude do Conselho da 

Europa e do Comité Misto sobre a Juventude do Reino-Unido, Veerle Miranda, 

Economista Principal Encarregada da Politica da Juventude e da Diversidade da 

Organização da Cooperação e do Desenvolvimento Economico (OCDE), e de 

Fernando Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e onde foram 

abordados temas relacionados com “A recuperação e a resiliência dos jovens no 

período pós-pandemia” e “A Governança do futebol: negócios e valores”. 

21-22 outubro: 

 

O Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar 

do Conselho da Europa, Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), participou, em 

representação do Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, 

na Conferência Europeia de Presidentes de Parlamento, promovida pela Assembleia 

Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), em Atenas.  

 

A Conferência versou os seguintes temas da atualidade: “As democracias face à crise 

de saúde pública da Covid-19: partilha de experiências, o caminho a seguir”; 

https://www.coe.int/fr/web/world-forum-democracy/lab-7-better-together-engaging-communities-for-nature-conservation-and-protection
https://www.coe.int/fr/web/world-forum-democracy/lab-7-better-together-engaging-communities-for-nature-conservation-and-protection
https://pace.coe.int/en/pages/carrefour-conference
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“#AmbienteUmDireito: os parlamentos nacionais e o direito a um ambiente saudável 

e sustentável” e “O Futuro comum de todos cidadãos Europeus”. 

 

A Conferência Europeia de Presidentes de Parlamento reuniu oradores e presidentes 

dos Parlamentos dos 47 Estados membros do Conselho da Europa. Foram ainda 

convidados os Presidentes dos Parlamentos com Estatuto de Observador junto da 

APCE (Canadá, Israel e México), Estatuto de Parceiro para Democracia (Quirguistão, 

Jordânia, Marrocos e Palestina) e das Assembleias Interparlamentares internacionais.  

 

Os parlamentos dos países da Ásia Central e do Magrebe estão também associados. 

A Adjunta do Secretário-Geral da Assembleia da República, Maria João Costa, 

participou na Reunião de Secretários-Gerais dos Parlamentos Europeus, em 

representação do Secretário-Geral da Assembleia da República, Albino de Azevedo 

Soares. 

 

A primeira Conferência teve lugar em 1975, realizando-se de dois em dois anos, 

alternadamente em Estrasburgo ou na capital de um Estado membro do Conselho da 

Europa. Este ano, tem lugar na Grécia, a convite do Parlamento Helénico, quando o 

país celebra o bicentenário da sua independência. 

27-30 setembro: 

 

 

4ª Parte da Sessão Plenária de 2021 da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE) 

 

A Sessão Plenária da APCE teve lugar em Estrasburgo, num formato misto, que 

permitiu aos seus membros assistirem presencialmente ou à distância.  

 

Os membros efetivos da Delegação portuguesa, Deputados Pedro Bacelar de 

Vasconcelos (PS), Presidente da Delegação, Luís Leite Ramos (PSD), Vice-

Presidente, Edite Estrela (PS), Carlos Alberto Gonçalves (PSD), Paulo Pisco (PS), 

Isabel Meirelles (PSD) e Pedro Cegonho (PS), suplente, em substituição da Deputada 

Ana Catarina Mendes (PS), acompanharam os trabalhos presencialmente e os 

restantes membros da delegação, remotamente. Tiveram ainda lugar reuniões das 

Comissões, Subcomissões e Grupos Políticos. 

 

Da agenda da reunião, destaca-se um painel de alto nível e um debate interativo sobre 

"Meio Ambiente e direitos humanos: o direito a um ambiente saudável, seguro e 

sustentável", num dia dedicado ao tema. Os sete relatórios em debate focaram a ação 

do Conselho da Europa no reforço pelo direito a um ambiente saudável e, de como a 

luta contra as mudanças climáticas irá exigir uma democracia mais participativa, 

https://pace.coe.int/fr/pages/session-202110
https://pace.coe.int/fr/pages/session-202110
http://assembly.coe.int/defaultE.asp
https://pace.coe.int/fr/files/29320
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alterações em matéria de responsabilidade civil e penal e um maior recurso ao Estado 

de direito. 

 

Neste âmbito, de salientar, a apresentação pela Deputada Edite Estrela (PS), na 

qualidade de Relatora da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento 

Sustentável, do Relatório “A Crise Climática e o Estado de direito” e, enquanto 

Relatora da Comissão de Igualdade e Não discriminação, do Relatório “Combater as 

desigualdades no direito a um ambiente seguro, saudável e limpo”. 

 

A Assembleia debateu outros Relatórios relativos ao clima e às migrações bem como 

à forma como as políticas de investigação podem promover a proteção ambiental. 

 

No âmbito da Presidência húngara do Comité de Ministros do Conselho da Europa, o 

Ministro húngaro dos Negócios Estrangeiros e do Comércio, Péter Szijjártó, fez uma 

intervenção, seguida de um período de perguntas. A Secretária-Geral do Conselho da 

Europa, Marija Pejčinović Burić, participou também num período de perguntas. 

 

De salientar as intervenções da Comissária Europeia para a Saúde e Segurança 

Alimentar, Stella Kyriakides, e do Vice-Primeiro Ministro e Encarregado dos Assuntos 

Europeus da Macedónia do Norte, Nikola Dimitrov. 

 

A agenda incluiu ainda debates sobre as consequências humanitárias do conflito entre 

a Arménia e o Azerbaijão, o restabelecimento da confiança social através do reforço 

dos direitos sociais e no aumento do combate aos chamados "crimes de honra". A 

Assembleia debateu a representação de mulheres e homens no seu seio, bem como 

as orientações sobre o âmbito das imunidades parlamentares dos seus membros. 

 

Foram ainda solicitados debates de urgência e de atualidade, a decidir pela 

Assembleia Parlamentar no primeiro dia da Sessão, sobre a situação no Afeganistão, 

a intensificação da pressão migratória nas fronteiras da Letónia, da Lituânia e da 

Polónia com a Bielorrússia, um novo projeto de Protocolo à Convenção do Conselho 

da Europa sobre cibercriminalidade relativo ao reforço da cooperação e à divulgação 

de provas eletrónicas, “Os Balcãs Ocidentais entre os desafios democráticos e as 

aspirações europeias: que papel para o Conselho da Europa" e "A perseguição 

política pela Rússia aos povos indígenas da Crimeia". 

 

Foram ainda debatidos os Relatórios sobre as últimas eleições parlamentares na 

Arménia, na Bulgária e na República da Moldávia e teve lugar a eleição por votação 

eletrónica individual de Juízes do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em 

https://pace.coe.int/fr/files/29074
https://pace.coe.int/en/news/8454/right-to-a-healthy-environment-reducing-inequalities-protecting-the-rights-of-climate-migrants-and-promoting-research-and-development-policies-
https://pace.coe.int/en/news/8454/right-to-a-healthy-environment-reducing-inequalities-protecting-the-rights-of-climate-migrants-and-promoting-research-and-development-policies-
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representação da República da Moldávia, da Federação Russa, da Ucrânia e da 

República Checa. Relatório 

 

A Sessão foi transmitida em direto no website da APCE. 

15 setembro: 

 

As Deputadas Edite Estrela (PS) e Jamila Madeira (PS), participaram na reunião da 

Comissão de Igualdade e Não Discriminação da Assembleia Parlamentar do 

Conselho da Europa, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destaca-se a análise introdutória ao Relatório da Deputada 

Edite Estrela (PS) na qualidade de Relatora sobre “Reduzir o fosso digital: promover 

a igualdade de acesso às tecnologias digitais”. 

 

A Comissão procedeu à análise de diversos Relatórios em curso com vista à adoção 

de projetos de Resolução/Recomendação/Parecer sobre “Discriminação do povo 

Roma e dos povos itinerantes no setor da habitação”, “Combate ao ódio crescente 

contra as pessoas LGBTI na Europa”, “Representação de mulheres e homens na 

Assembleia Parlamentar” e “Dimensão de género e efeitos da pornografia nos direitos 

humanos”. 

 

No âmbito do Relatório sobre “Luta contra o antissemitismo na Europa” teve lugar uma 

audição com a participação de diversos oradores. 

 

A Comissão também analisou um projeto de proposta de Resolução sobre “A 

Convenção de Istambul: progressos e desafios”, no seguimento do painel de alto nível 

e do debate que teve lugar na Assembleia Parlamentar, a 23 de junho. 

 

A próxima reunião terá lugar durante a 4ª Parte da Sessão Plenária de 2021 (27 a 30 

de setembro), em Estrasburgo e por videoconferência.  

14 setembro: 

 

O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), Presidente da Delegação, e a 

Deputada Ana Catarina Mendes (PS) participaram na reunião da Comissão de 

Assuntos Jurídicos e Direitos Humanos da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destacam-se diversas audições no âmbito dos Relatórios em 

curso, com a participação de peritos, nomeadamente sobre “Combater e prevenir o 

uso excessivo e injustificado da força pelas forças de segurança”, “Terminar com os 

desaparecimentos forçados no território do Conselho da Europa”, e “Projeto de 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c305253535642514c30525353554d76556d567359585276636d6c766379394255454e464c305a31626d4e664d6a4976636d567359585276636d6c76587a525159584a305a5638794d4449784c6e426b5a673d3d&fich=relatorio_4Parte_2021.pdf&Inline=true
https://pace.coe.int/en/pages/session-202106
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/EGA/2021/20210915-EgaOJ09-FR.pdf
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/JUR/2021/20210914-JurOJ08-FR.pdf
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Segundo Protocolo Adicional à Convenção sobre a Cibercriminalidade, relativo ao 

reforço da cooperação e à divulgação de provas eletrónicas”. 

 

No âmbito do Relatório sobre “Utilização abusiva do sistema de Schengen pelos 

Estados membros do Conselho da Europa para aplicação de sanções por razões 

políticas”, teve lugar uma audição com a participação de diversos oradores. 

 

Os membros da Comissão trocaram de pontos de vista com oradores convidados 

sobre o Relatório “O spyware “Pegasus” e a vigilância secreta do Estado” com vista à 

adoção de uma proposta de Resolução. 

 

A Comissão procedeu à nomeação de um novo representante da Comissão junto do 

GRECO (Grupo de Estados contra a corrupção), e de diversas audições  

 

A próxima reunião deverá ter lugar durante a 4ª Parte da Sessão Plenária de 2021 

(27 a 30 de setembro). 

13 setembro: 

 

A Deputada Edite Estrela (PS) e o Deputado Telmo Correia (CDS-PP), participaram 

por videoconferência, na reunião da Comissão para o Respeito das Obrigações e 

Deveres dos Estados-Membros do Conselho da Europa (Monitoring / Suivi), que 

decorreu à porta fechada. 

 

Da agenda da reunião destaca-se a apreciação e a análise do anteprojeto do Relatório 

sobre “O cumprimento das obrigações decorrentes da adesão da Hungria ao 

Conselho da Europa” e de notas informativas dos Relatores na sequência de visitas 

de trabalho efetuadas à Geórgia, à Federação da Rússia e à Ucrânia. 

 

Relativamente às Missões de Observação Eleitoral, foram analisados pela Comissão, 

os desenvolvimentos recentes na sequência das eleições legislativas antecipadas na 

Arménia (20 de junho), na República da Moldávia e na Bulgária (11 de julho). 

 

No âmbito do cumprimento das obrigações e compromissos da Turquia, os membros 

da Comissão debateram o procedimento em curso com vista a dissolver o Partido 

Democrático dos Povos (HDP). 

 

A Comissão analisou a evolução dos Relatórios sobre “O respeito das obrigações 

decorrentes da adesão ao Conselho da Europa” de Malta e da Roménia  

 

https://pace.coe.int/fr/pages/committee-4/AS-MON
https://pace.coe.int/fr/pages/committee-4/AS-MON
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/MON/2021/20210913-MonOJ07-FR.pdf
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A próxima reunião terá lugar durante a 4ª Parte da Sessão Plenária de 2021 (27 a 30 

de setembro).  

09 setembro_ 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 

Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE) e o Deputado Pedro Cegonho (PS), participaram na reunião da 

Comissão, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião, salienta-se a análise dos projetos de Relatórios e a votação 

de projetos de Resolução e de Recomendação sobre “Garantir o direito a um ambiente 

saudável: a necessidade de uma ação reforçada do Conselho da Europa” e 

“Desigualdades sócio-económicas na Europa: restaurar a confiança social através do 

reforço dos direitos sociais”. 

 

A antiga Relatora sobre "Discriminação contra pessoas com doenças crónicas e de 

longa duração”, Martine Wonner, França, ADLE, fez uma apresentação sobre “A 

Covid longa”, no âmbito da qual teve lugar uma audição pública com a participação 

de diversos peritos, no seguimento da Resolução 2373 (2021), adotada com base no 

referido Relatório. 

 

Os membros da Comissão procederam à análise de diversos projetos de Relatórios 

sobre “Inação face às alterações climáticas - uma violação dos direitos da criança”, 

“Dar voz às crianças: promover a participação das crianças como princípio 

fundamental das sociedades democráticas”, “A desconfiança em relação às vacinas: 

um grande desafio de saúde pública” e “A dependência involuntária de medicamentos 

sujeitos a receita médica”. 

 

A Comissão procedeu também à designação de Relatores e estabelecerá o seu plano 

de trabalho e prioridades. 

 

A próxima reunião terá lugar durante a 4ª Parte da Sessão de 2021 (27 a 30 de 

setembro), em Estrasburgo e por videoconferência.  

09 setembro: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 

Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE) e a Deputada Edite Estrela (PS), Vice-Presidente da mesma 

Comissão, participaram na reunião da Comissão, por videoconferência. 

 

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/SOC/2021/20210909-Soc08-FR.pdf
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Da agenda da reunião, salienta-se a análise dos projetos de Relatórios e a votação 

de projetos de Resolução e de Recomendação sobre “Garantir o direito a um ambiente 

saudável: a necessidade de uma ação reforçada do Conselho da Europa” e 

“Desigualdades sócio-económicas na Europa: restaurar a confiança social através do 

reforço dos direitos sociais”. 

 

A antiga Relatora sobre "Discriminação contra pessoas com doenças crónicas e de 

longa duração”, Martine Wonner, França, ADLE, fez uma apresentação sobre “A 

Covid longa”, no âmbito da qual teve lugar uma audição pública com a participação 

de diversos peritos, no seguimento da Resolução 2373 (2021), adotada com base no 

referido Relatório. 

 

Os membros da Comissão irão ainda proceder à análise de diversos projetos de 

Relatórios sobre “Inação face às alterações climáticas - uma violação dos direitos da 

criança”, “Dar voz às crianças: promover a participação das crianças como princípio 

fundamental das sociedades democráticas”, “A desconfiança em relação às vacinas: 

um grande desafio de saúde pública” e “A dependência involuntária de medicamentos 

sujeitos a receita médica”. 

 

A Comissão procedeu também à designação de Relatores e estabelecerá o seu plano 

de trabalho e prioridades. 

 

A próxima reunião terá lugar durante a 4ª Parte da Sessão de 2021 (27 a 30 de 

setembro), em Estrasburgo e por videoconferência.  

08 setembro: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), Vice-Presidente da Delegação, participou na 

reunião da Comissão do Regulamento, Imunidades e Assuntos Institucionais da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião, destaca-se a análise dos projetos de Relatório e a adoção dos 

projetos de Resolução sobre “Representação de mulheres e homens na Assembleia 

Parlamentar” e “Orientações no âmbito das imunidades dos membros da Assembleia 

Parlamentar”. 

 

Teve ainda lugar, uma audição à porta fechada, da Deputada Rosianne Cutajar 

(Malta, SOC) no âmbito da denúncia relativa à alegada violação do Código de 

Conduta dos Membros da Assembleia Parlamentar, seguida da decisão e deliberação 

da Comissão.  

  

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/SOC/2021/20210909-Soc08-FR.pdf
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/PRO/2021/20210908-ProOJ07-FR.pdf
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A próxima reunião deverá ter lugar durante a 4ª Parte da Sessão Plenária de 2021 

(27 a 30 de setembro). 

 

* Os membros desta Comissão são designados pelo Bureau sob proposta dos Grupos 

políticos. 

07 setembro: 

 

Os Deputados Paulo Pisco (PS) e Carlos Alberto Gonçalves (PSD), participaram na 

reunião da Comissão de Migrações, Refugiados e Pessoas Deslocadas da 

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

formato híbrido. O Deputado Paulo Pisco (PS) participou presencialmente na reunião. 

 

Da agenda da reunião destaca-se a análise do Relatório “Relocalização voluntária de 

migrantes, requerentes de asilo e refugiados por razões humanitárias” e a aprovação 

por unanimidade de um projeto de Resolução. Os membros da Comissão 

concordaram ainda em alterar o seu título para "Relocalização voluntária de migrantes 

que necessitam de proteção humanitária e reinstalação voluntária de refugiados”. 

 

Ao adotar o projeto de Resolução com base no Relatório do Deputado Lord Alexander 

Dundee, Reino Unido, CE/AD, a Comissão recordou igualmente que milhares de 

migrantes indocumentados permanecem sem abrigo nas fronteiras externas da UE, 

na Bósnia e Herzegovina, Albânia, Montenegro, Sérvia, Turquia e Bielorrússia. 

 

A Comissão de Migrações pretende que o Conselho da Europa e os Estados membros 

da União Europeia reforcem e aumentem a transferência voluntária de migrantes que 

necessitam de proteção humanitária ou de requerentes de asilo para países terceiros 

com o objetivo de determinar o seu estatuto migratório, concentrando-se em particular 

nas pessoas vulneráveis que se encontram em Chipre, Itália, Malta e Espanha. 

 

Os Estados-membros devem registar, proporcionar alojamento e tomar nota dos 

pedidos de asilo destas pessoas e procurar possibilidades de realojamento voluntário 

e de reinstalação noutros países quando as emergências humanitárias exigem esta 

solução. 

 

A Comissão sublinhou ainda que “todos os Estados-membros devem oferecer 

assistência a estes países quando tais crises ocorrem, num espírito de solidariedade”. 

 

No que refere ao Relatório “Consequências humanitárias do conflito entre a Arménia 

e o Azerbaijão” do Relator Paul Gavan, Irlanda, UEL, a Comissão analisou um projeto 

de Relatório e adotou por unanimidade um projeto de Resolução e adotado um projeto 

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/MIG/2021/20210907-MigOJ08-FR.pdf
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de Recomendação. A Comissão tomou nota da intenção do Deputado Ruben 

Rubinyan (Arménia, PPE/CD) e do Deputado Samad Seyidov (Azerbaijão, (CE/AD) 

de virem a submeter Pareceres divergentes ao referido Relatório. 

 

Foi ainda nomeada a Relatora sobre “O estatuto precário dos trabalhadores 

transfronteiriços e sazonais na Europa”, a Deputada Diana Stoica (Roménia, ALDE). 

 

A próxima reunião deverá ter lugar durante a 4ª Parte da Sessão de 2021 (27 a 30 de 

setembro). 

 

Reunião da Subcomissão das Diásporas e Integração  

 

Da agenda da reunião, destaca-se a eleição por aclamação do Deputado Paulo 

Pisco (PS) para Presidente da Subcomissão. O Deputado Paulo Pisco exercia a 

função de Vice-Presidente desde janeiro de 2019. 

 

A próxima reunião deverá ter lugar a 24 de novembro de 2021 (a confirmar). 

06 setembro: 

 

Bureau 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Presidente da Comissão de 

Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável,  participou por 

videoconferência, na reunião do Bureau da APCE, de cuja agenda se destacam as 

comunicações escritas da Secretária-Geral e do Secretário-Geral Adjunto do 

Conselho da Europa, a adoção do projeto da ordem de trabalhos da 4ª Parte da 

Sessão Plenária de 2021 (27 a 30 de setembro) e a aprovação dos Relatórios das  

Missões de Observação Eleitoral efetuadas (Arménia, Moldávia e Bulgária). 

 

Os membros do Bureau tomaram ainda conhecimento da lista de candidatos pré-

selecionados pelo Júri do Prémio dos Direitos Humanos Václav Havel.   

 

O Bureau voltará a reunir a 24 e a 30 de setembro, em formato híbrido, por ocasião 

da 4ª Parte da Sessão de 2021 (27 a 30 de setembro). 

13 julho: 

 

O Deputado Paulo Pisco (PS), Vice-Presidente da Subcomissão das Diásporas e da 

Integração, da Comissão de Migrações, Refugiados e Pessoas Deslocadas da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE) e Relator sobre “Para uma 

política europeia em matéria de diásporas”, participou como orador e moderador na 

“Conferência sobre a Mulher na Política: Como avançar para a igualdade?", 

https://pace.coe.int/en/pages/committee-14
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/BUR/2021/20210906-BurOJ09-FR.pdf
https://pace.coe.int/fr/news/8386
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nomeadamente no painel sobre “A voz das mulheres da diáspora no processo 

eleitoral” 

 

Esta iniciativa conjunta da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE) 

e do Parlamento de Marrocos, no âmbito do projeto "Apoio ao desenvolvimento do 

papel do Parlamento na consolidação da democracia em Marrocos 2020-2023", 

financiado pela União Europeia e implementado pelo Conselho da Europa, teve lugar 

em Rabat. 

28 junho: 

 

Cerimónia de Entrega de Prémios do projeto do Conselho da Europa ELoGE  

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), foi designado para representar a Comissão de 

Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar 

do Conselho da Europa (APCE),  à qual presidiu, como orador convidado na 

Cerimónia de Entrega de Prémios do projeto do Conselho da Europa ELoGE - “Selo 

Europeu de Excelência em Governação”, que teve lugar em Loulé. 

 

Esta distinção, recentemente implementada em Portugal, é atribuída aos municípios 

que alcançaram um elevado nível de boa governação. Os vencedores do Selo 

Europeu de Boa Governação 2021 em Portugal foram os municípios de Alfândega da 

Fé, Arcos de Valdevez, Loulé, Miranda do Corvo, Póvoa do Varzim, Vila Franca de 

Xira e Vila Nova de Poiares. 

21-24 junho: 

 

3ª Parte da Sessão Plenária de 2021 da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE) 

 

A 3ª Parte da Sessão Plenária da APCE teve lugar em Estrasburgo, num formato 

híbrido, que permitiu aos seus membros assistirem presencialmente ou à distância.  

 

Os membros efetivos da Delegação portuguesa, Deputados Pedro Bacelar de 

Vasconcelos (PS), Presidente da Delegação, Luís Leite Ramos (PSD, Vice-

Presidente, Edite Estrela (PS), Carlos Alberto Gonçalves (PSD) e Paulo Pisco (PS) 

acompanharam os trabalhos presencialmente e os restantes membros da delegação, 

remotamente. Tiveram ainda lugar reuniões das Comissões, Subcomissões e Grupos 

Políticos. 

 

Da agenda destacou-se um debate sobre a Convenção do Conselho da Europa para 

a Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica 

(Convenção de Istambul) por ocasião do seu 10º aniversário. 

https://www.coe.int/en/web/good-governance/-/7-portuguese-municipalities-awarded-european-label-of-governance-excellence?fbclid=IwAR3ilGwp11dAFX0Axuef2a4QSyzDUIbXsHLXd5B6jZr_x8gmOScCAqJyry
https://www.coe.int/en/web/good-governance/eloge
https://www.coe.int/en/web/good-governance/eloge
https://pace.coe.int/en/pages/session-202106
https://pace.coe.int/en/pages/session-202106
http://assembly.coe.int/defaultE.asp
https://pace.coe.int/pdf/39ebb24d11de9b5d00a26bce8314b9b88f6431480ddc74d5422fac042062f05a/doc.%2015298%20prov1.pdf
https://pace.coe.int/fr/news/8350/session-d-ete-2021-la-convention-d-istanbul-10-ans-apres
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A Assembleia debateu outros Relatórios, nomeadamente, “A proteção dos direitos 

fundamentais e as implicações legais dos passes ou certificados Covid”, no qual a 

Deputada Edite Estrela (PS) fez uma intervenção, “A crise socioeconómica 

desencadeada pela pandemia Covid-19” e “O impacto da pandemia covid-19 nos 

direitos da criança”. 

 

De salientar a apresentação pelo Deputado Paulo Pisco (PS), do Relatório “Para a 

promoção de uma política europeia sobre diásporas”, seguida de uma intervenção 

do Diretor-Geral da Organização Internacional para as Migrações, António Vitorino. 

 

Na Resolução e na Recomendação adotadas no dia 24 de junho, foram feitas diversas 

recomendações aos governos nacionais para o desenvolvimento de políticas da 

diáspora destinadas a enriquecer a diversidade cultural, estimular o desenvolvimento 

económico e contribuir para sociedades mais inclusivas. 

 

No âmbito da Presidência húngara do Comité de Ministros do Conselho da Europa, o 

Ministro húngaro dos Negócios Estrangeiros e do Comércio, Péter Szijjártó, fez uma 

intervenção, seguida de um período de perguntas. A Secretária-Geral do Conselho da 

Europa, Marija Pejčinović Burić, participou também num período de perguntas. 

 

A agenda incluiu ainda debates sobre a liberdade dos media, a confiança pública e o 

direito dos cidadãos ao conhecimento, a situação dos Tártaros da Crimeia, a 

acusação dos políticos por declarações feitas no exercício do seu mandato e sobre a 

transparência e regulamentação de doações de fontes estrangeiras a partidos 

políticos e campanhas eleitorais. 

 

Teve ainda lugar um debate sobre a participação de mulheres de grupos sub-

representados na tomada de decisões políticas e públicas, com uma intervenção de 

Elisabeth Moreno, Ministra francesa para a Igualdade entre Mulheres e Homens, 

Diversidade e Igualdade de Oportunidades.  

 

A luta contra a Afrofobia na Europa esteve também em destaque, com a participação 

do Relator Especial das Nações Unidas sobre racismo, discriminação racial, 

xenofobia e intolerância E. Tendayi Achiume. 

 

Foram ainda debatidos os Relatórios sobre as últimas eleições parlamentares na 

Bulgária e na Albânia e teve lugar a eleição por votação eletrónica individual do Juiz 

do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em representação da Croácia. 

 

https://pace.coe.int/fr/files/29072
https://pace.coe.int/fr/files/29072
https://pace.coe.int/fr/news/8377/pour-une-politique-europeenne-relative-aux-diasporas
https://pace.coe.int/fr/news/8364/pace-elects-davor-derencinovic-judge-to-the-european-court-of-human-rights-in-respect-of-croatia
https://pace.coe.int/fr/news/8364/pace-elects-davor-derencinovic-judge-to-the-european-court-of-human-rights-in-respect-of-croatia
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De referir ainda a declaração escrita apresentada pelo Deputado Carlos Alberto 

Gonçalves (PSD) e aprovada por unanimidade pela Comissão de Cultura, Ciência, 

Educação e Media, no âmbito do seu Relatório “Políticas do desporto em tempo de 

crise”. 

 

A Sessão foi transmitida em direto no website da APCE. Relatório 

20 junho: 

 

Os Deputados Luís Leite Ramos (PSD) e Paulo Pisco (PS) membros da Delegação 

da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa 

(APCE), e membros efetivos da Comissão Ad Hoc constituída pela Assembleia 

Parlamentar do Conselho da Europa, deslocaram-se a Erevan, Arménia, para 

observação das eleições legislativas antecipadas na Arménia. 

17 junho: 

 

As Deputadas Edite Estrela (PS) e Jamila Madeira (PS), participaram na reunião da 

Comissão de Igualdade e Não Discriminação da Assembleia Parlamentar do 

Conselho da Europa, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destaca-se a análise do projeto de Relatório da Deputada Edite 

Estrela (PS) na qualidade de Relatora sobre “Luta contra as desigualdades pelo direito 

a um ambiente seguro, saudável e limpo”. 

 

A Comissão analisou e adotou um parecer apresentado pela Comissão de Assuntos 

Jurídicos e Direitos Humanos no âmbito do Relatório “Devem os políticos ser 

processados por declarações feitas no exercício do seu mandato?” e um parecer da 

Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável relativamente 

ao Relatório “Ultrapassar a crise socioeconómica desencadeada pela pandemia da 

Covid-19”. 

 

Foram ainda analisados e adotados os projetos de Relatório e de Resolução sobre 

“Combate ao ódio crescente contra as pessoas LGBTI na Europa”.  

 

A Comissão apreciou o anteprojeto de Relatório sobre “A dimensão de género e os 

efeitos da pornografia nos direitos humanos” e uma nota de informação sobre “Justiça 

e segurança para as mulheres no processo de paz e reconciliação”. 

 

As próximas reuniões terão lugar durante a 3ª Parte da Sessão Plenária de 2021 (21 

a 24 de junho), em Estrasburgo e por videoconferência.  

 

https://pace.coe.int/fr/news/8365/including-sport-in-national-recovery-and-resilience-measures-in-the-face-of-covid-19
https://pace.coe.int/fr/files/28887
https://pace.coe.int/fr/files/28887
https://pace.coe.int/en/pages/session-202104
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c305253535642514c30525353554d76556d567359585276636d6c766379394255454e464c305a31626d4e664d6a4576636d567359585276636d6c76587a4e5159584a305a5638794d4449784c6e426b5a673d3d&fich=relatorio_3Parte_2021.pdf&Inline=true
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/EGA/2021/20210617-EgaOJ07-FR.pdf
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A Deputada Edite Estrela (PS), Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 

Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE) participou na reunião da Comissão, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião salienta-se a audição pública no âmbito do  anteprojeto do 

Relatório “Eliminar a pobreza infantil extrema na Europa: uma obrigação internacional 

e um dever moral” com a participação do Secretário-Geral Adjunto do Conselho da 

Europa, do Presidente da Federação Europeia de Bancos Alimentares (FEBA) e da 

Presidente da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais do Parlamento Europeu. 

 

A Comissão apreciou e votou diversos aditamentos e alterações propostas pelo 

Relator sobre “Ultrapassar a crise socioeconómica desencadeada pela pandemia da 

Covid-19” e um projeto de parecer no âmbito do Relatório sobre “Passes ou 

certificados Covid: proteção dos direitos fundamentais e implicações legais”. 

 

A Comissão estabeleceu ainda o seu plano de trabalho e prioridades futuros. 

 

A próxima reunião teve lugar no dia 22 de junho, durante a Sessão Plenária de junho 

de 2021 (21 a 24 de junho), em Estrasburgo e por videoconferência.  

02 junho: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), Vice-Presidente da Delegação, participou na 

reunião da Comissão do Regulamento, Imunidades e Assuntos Institucionais da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião, que decorreu, em parte, à porta fechada, e no âmbito de 

“Alegadas violações do Código de Conduta dos Membros da Assembleia 

Parlamentar”, destacam-se as audições dos Deputados Ian Liddell-Grainger (Reino 

Unido, CE/AD), e Arkadiusz Mularczyk (Polónia, CE/AD), no seguimento das 

denúncias relativas a uma carta enviada pelo Deputado Ian Liddell-Grainger ao 

Presidente da Assembleia Parlamentar em 12 de fevereiro de 2021, seguindo-se a 

deliberação e a decisão da Comissão. 

 

Tiveram ainda lugar uma troca de pontos de vista sobre as decisões a tomar relativas 

à queixa relativa à Deputada Rosianne Cutajar (Malta, SOC), bem como uma troca de 

pontos de vista preliminar sobre a queixa relativa ao Deputado Oleksii Goncharenko 

(Ucrânia, CE/AD).  

 

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/SOC/2021/20210617-Soc06-FR.pdf
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/PRO/2021/20210602-ProOJ05-FR.pdf
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A Comissão analisou o anteprojeto de Relatório sobre “Orientações sobre as 

imunidades parlamentares dos membros da Assembleia Parlamentar”, do Deputado 

Tiny Kox, (Países Baixos, UEL). 

 

A próxima reunião deverá ter lugar durante a 3ª Parte da Sessão Plenária de 2021 

(21 a 24 de junho). 

 

* Os membros desta Comissão são designados pelo Bureau sob proposta dos Grupos 

políticos. 

27-28 maio: 

 

Bureau 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Presidente da Comissão de 

Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável,  participou por 

videoconferência, na reunião do Bureau da APCE, no dia 27 de maio, de cuja agenda 

se destaca as comunicações escritas da Secretária-Geral e do Secretário-Geral 

Adjunto do Conselho da Europa, a agenda da reunião da Comissão Permanente, o 

projeto da ordem de trabalhos da 3ª Parte da Sessão de 2021 (21 a 24 de junho) e a 

situação das  Missões de Observação Eleitoral realizadas e previstas (Albânia, 

Palestina, Arménia, Moldávia, Bulgária e Federação da Rússia). 

 

Os membros do Bureau tomaram conhecimento de um memorando preparado pela 

Secretária-Geral sobre o ponto de situação dos Relatores Gerais da Assembleia com 

vista à aprovação das suas conclusões. 

 

O Bureau voltará a reunir a 18 de junho, por videoconferência, e a 24 de junho, em 

formato híbrido, por ocasião da 3ª Parte da Sessão de 2021 (21 a 24 de junho). 

 

Comissão Permanente  

 

O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), na qualidade de Presidente da 

Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE), e o Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Presidente 

da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável da APCE, 

participaram por videoconferência, na reunião da Comissão Permanente da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE) no dia 28 de maio. 

 

Da agenda da reunião cuja abertura foi efetuada pelo Presidente da APCE, Rik 

Daems, que esteve presente em Budapeste, teve lugar uma troca de ideias com o 

https://pace.coe.int/en/pages/committee-14
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/BUR/2021/20210527-BurOJ06-FR.pdf
https://pace.coe.int/fr/pages/session-202105
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/pdf/SCs/2021/AS-PER-2021-OJ-02-FR.pdf
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Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comércio da Hungria e Secretário de 

Estado dos Assuntos Parlamentares, Levente Magyar, no âmbito da Presidência 

húngara do Comité de Ministros do Conselho da Europa. O debate centrou-se em 

assuntos da atualidade no quadro do diálogo político contínuo entre a Assembleia e 

o Comité de Ministros. 

 

Outros temas na agenda incluem debates sobre o papel dos jovens na prevenção e 

resolução de conflitos, o orçamento do Conselho da Europa (2022-2025) e as 

despesas da Assembleia (2022-2023), a observação das recentes eleições 

parlamentares na Bulgária e Albânia, o papel dos parlamentos na implementação dos 

Pactos Globais da ONU sobre migrantes e refugiados, e a ação humanitária para 

refugiados e migrantes nos países do Norte de África e do Médio Oriente. 

 

A reunião foi acompanhada por videoconferência através do link disponível no site da 

APCE. 

 

A próxima reunião da Comissão Permanente deverá ter lugar em Roma, a 26 de 

novembro de 2021 (a confirmar). 

25 maio: 

 

Os Deputados Paulo Pisco (PS) e Carlos Alberto Gonçalves (PSD), participam na 

reunião da Comissão de Migrações, Refugiados e Pessoas Deslocadas da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destaca-se a análise às alterações aos Relatórios sobre “O 

papel dos parlamentos na implementação dos Pactos Globais das Nações Unidas 

para os migrantes e os refugiados” e “Ação humanitária a favor dos refugiados e 

migrantes nos países do Norte de África e do Médio Oriente”. 

 

A Comissão analisou o anteprojeto do Relatório sobre “Relocalização voluntária de 

migrantes, requerentes de asilo e refugiados por razões humanitárias” e uma nota 

introdutória ao Relatório “Assistência a crianças migrantes desacompanhadas e 

separadas” seguindo-se uma comunicação do Relator sobre “Consequências 

humanitárias do conflito entre a Arménia e o Azerbaijão”. 

 

No âmbito da análise do Relatório “70º aniversário da Convenção sobre Refugiados 

de 1951: como estaria a Europa sem o Gabinete do Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Refugiados?” teve lugar uma troca de pontos de vista o Representante 

do ACNUR junto das instituições europeias em Estrasburgo, Andreas Wissner.  

 

https://pace.coe.int/fr/pages/session-202105
https://pace.coe.int/fr/pages/session-202105
file://///Users/anamguapo/Desktop/4_APCE_REUNIÕES%20COMISSÕES%202021/04_MIGRAÇÕES/25%20MAIO/20210525-MigOJ06-FR.pdf
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A próxima reunião deverá ter lugar durante a 3ª Parte da Sessão de 2021 (21 a 24 

de junho). 

19 maio: 

 

A Deputada Edite Estrela (PS) e o Deputado Telmo Correia (CDS-PP), participaram 

por videoconferência, na reunião da Comissão para o Respeito das Obrigações e 

Deveres dos Estados-Membros do Conselho da Europa (Monitoring / Suivi), que 

decorreu à porta fechada. 

 

Da agenda da reunião destaca-se a apreciação e análise dos Relatórios sobre “O 

cumprimento das obrigações e compromissos da República da Moldávia, da Geórgia, 

da Albânia e da Arménia”, no âmbito dos quais tiveram lugar trocas de pontos de vista 

com o Presidente da Comissão de Veneza. No âmbito da Missão de Observação 

Eleitoral, foram ainda analisados pela Comissão, os desenvolvimentos recentes na 

sequência das eleições legislativas na Albânia, que tiveram lugar no dia 25 de abril. 

 

No âmbito dos Relatórios sobre “O respeito das obrigações decorrentes da adesão ao 

Conselho da Europa de Malta, da Roménia e da Hungria, foram analisados os 

pareceres da Comissão de Veneza (Comissão Europeia para a Democracia através 

do Direito) com a participação de peritos da Comissão e do Grupo de Estados contra 

a Corrupção (GRECO). Foi ainda apresentado pelos corelatores sobre a Hungria, um 

balanço sobre as reuniões da situação dos media no país. 

 

A próxima reunião terá lugar durante a 3ª Parte da Sessão Plenária de 2021 (21 a 24 

de junho).  

18 maio: 

 

As Deputadas Edite Estrela (PS) e Jamila Madeira (PS), participaram na reunião da 

Comissão de Igualdade e Não Discriminação da Assembleia Parlamentar do 

Conselho da Europa, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destaca-se uma audição com a participação da Comissária 

para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, Dunja Mijatović, e um 

representante da sociedade civil, no âmbito do Relatório “Combate ao ódio crescente 

contra as pessoas  LGBTI na Europa”. 

 

Os membros da Comissão trocaram pontos de vista com os Relatores no âmbito dos 

Relatórios “Representação de homens e mulheres na Assembleia Parlamentar”, “Uma 

perspetiva de género nas políticas de migração” e “Devem os políticos ser 

processados por declarações feitas no exercício do seu mandato?”. 

 

https://pace.coe.int/fr/pages/committee-4/AS-MON
https://pace.coe.int/fr/pages/committee-4/AS-MON
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/MON/2021/20210519-MonOJ05-FR.pdf
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/EGA/2021/20210518-EgaOJ06-FR.pdf
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O Presidente da Assembleia Parlamentar, Rik Daems, participará numa troca de 

pontos de vista no quadro do Fórum Geração Igualdade 2021, organizado pela ONU 

Mulheres, que terá lugar em Paris de 30 de junho a 3 de julho, subordinado ao tema 

“Por uma geração de mulheres livres de violência”. 

 

De salientar a comunicação da Deputada Edite Estrela (PS) na qualidade de Relatora 

sobre “Luta contra as desigualdades pelo direito a um ambiente seguro, saudável e 

limpo”. 

 

A Comissão analisou uma nota introdutória ao Relatório “Sensibilizar e combater a 

islamofobia na Europa”, trocou pontos de vista com p Presidente da Subcomissão dos 

Direitos das Minorias sobre “A aplicação da Carta Europeia das Línguas Regionais ou 

Minoritárias do Conselho da Europa” e ouviu uma comunicação da Relatora sobre 

“Luta contra a discriminação com base nas origens sociais”. 

 

A próxima reunião terá lugar durante a 3ª Parte da Sessão Plenária de 2021 (21 a 24 

de junho). 

17 maio: 

 

O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), Presidente da Delegação, e a 

Deputada Ana Catarina Mendes (PS) participaram na reunião da Comissão de 

Assuntos Jurídicos e Direitos Humanos da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destacam-se a apreciação dos projetos dos Relatórios sobre 

“Passaportes ou certificados Covid: proteção dos direitos fundamentais e implicações 

legais” e “Abordagem de questões de responsabilidade civil e penal no contexto das 

alterações climáticas”, seguida da adoção dos respetivos projetos de Resolução e de 

Recomendação. 

 

De referir, a análise e aprovação de um Parecer da Comissão sobre o Relatório “Crise 

climática e Estado de Direito” da Deputada Edite Estrela, Relatora da Comissão de 

Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável. 

 

No âmbito do Relatório “Casos relatados de prisioneiros políticos no Azerbaijão” terá 

ainda lugar uma audição com a participação da Diretora do Instituto para a Paz e 

Democracia, Azerbaijão / Países Baixos, Leyla Yunus, e do Presidente do Clube dos 

Direitos Humanos de Baku, Rasul Jafarov. 

 

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/JUR/2021/20210517-JurOJ05-EN.pdf
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Teve lugar uma audição, no âmbito do Relatório “Luta contra a corrupção – Princípios 

gerais da responsabilidade política. 

 

A próxima reunião deverá ter lugar durante a 3ª Parte da Sessão Plenária de 2021 

(21 a 24 de junho). 

11 maio: 

 

O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), Presidente da Delegação, e a 

Deputada Isabel Meirelles (PSD), participaram na reunião da Comissão de Assuntos 

Políticos e Democracia da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), 

por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destaca-se a apreciação do Relatório sobre “Transparência e 

regulamentação das subvenções de doadores estrangeiros aos partidos políticos e 

campanhas eleitorais”. Nesse contexto, o Secretário-Geral Adjunto do Conselho da 

Europa, Bjørn Berge, apresentou uma declaração, seguindo-se a adoção de um 

anteprojeto de Resolução e/ou de um projeto de Recomendação.  

 

O Relator sobre “As consequências do Brexit para os direitos humanos na ilha da 

Irlanda”, apresentou uma comunicação sobre o tema. 

 

Teve ainda lugar uma audição com a participação do Professor Archon Fung, 

Professor de Cidadania e Autonomia, da John F. Kennedy School of Government da 

Universidade de Harvard, seguida da análise do anteprojeto do Relatório “Uma 

democracia mais participativa no combate às alterações climáticas”. 

  

A Comissão apreciou ainda a resposta do Comité de Ministros sobre “As Democracias 

face à pandemia de Covid-19” (Recomendação 2179 (2021) e decorreu um debate 

aberto sobre assuntos da atualidade. 

 

A Subcomissão de Relações Externas e do Médio Oriente reuniu após a reunião da 

Comissão, de cuja agenda se destaca uma troca de pontos de vista sobre “As 

perspetivas de paz após as eleições em Israel e na Palestina”, com a participação do 

Embaixador de Israel junto das Organizações Internacionais em França, Haim 

Assaraf, do antigo Presidente do Knesset, Avraham Burg, e do Diretor Executivo para 

o Médio Oriente e Norte de África (MENA), Fernando Gentilini. 

 

A próxima reunião terá lugar durante a 3ª Parte da Sessão de 2021 (21 a 25 de junho). 

26 abril: 
 

Comité Misto  

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/POL/2021/20210511-PolOJ05-EN.pdf
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/POL/2021/20210511-PolMeOJ02-EN.pdf
https://pace.coe.int/en/pages/committee-2
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O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), na qualidade de Presidente da 

Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE), e o Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Presidente 

da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável, 

participaram por videoconferência, na reunião do Comité Misto. 

 

Da agenda da reunião, que decorreu à porta fechada, destaca-se uma troca de pontos 

de vista relativamente à Resolução adotada na Sessão da Assembleia Parlamentar 

de 20 de abril sobre a “A visão da Assembleia sobre as prioridades estratégicas do 

Conselho da Europa” e sobre questões da atualidade política. 

 

 

Bureau 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Presidente da Comissão de 

Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável,  participou por 

videoconferência, na reunião do Bureau da APCE de cuja agenda se destacam a 

aprovação dos documentos adotados durante a 2ª Parte da Sessão Plenária de 2021 

(19 e 22 de abril), o projeto da Ordem de trabalhos da próxima reunião da Comissão 

Permanente , que deverá ter lugar por videoconferência no dia 28 de maio e elaborará 

o anteprojeto da Ordem de trabalhos da 3ª Parte da Sessão Plenária de 2021 

(Estrasburgo, 21-24 de junho). 

 

Os membros do Bureau, apreciaram ainda as listas de candidatos ao Comité Europeu 

para a Prevenção da Tortura e das Penas ou Tratamentos Desumanos ou 

Degradantes (CPT), relativos à Croácia, Chipre, França, Liechtenstein, Malta, 

Eslovénia, Suíça e Reino Unido, decidiram sobre o ponto de situação das diversas 

Missões de Observação Eleitoral (Arménia e Palestina) e tomaram conhecimento das 

informações relativas à Conferência Europeia dos Presidentes do Parlamento 2021 

(Atenas, Grécia 21-22 de outubro). 

 

A próxima reunião do Bureau deverá ter lugar, no dia 27 de maio de 2021, por 

videoconferência.  

19-22 abril: 

 

 

2ª Parte da Sessão Plenária de 2021 da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa 

 

https://pace.coe.int/en/pages/committee-14
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/BUR/2021/20210426-BurOJ05-EN.pdf
https://pace.coe.int/en/pages/session-202104
https://pace.coe.int/en/pages/session-202104
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A próxima Sessão Plenária da APCE teve lugar em Estrasburgo num formato híbrido, 

que permitiu aos seus membros assistirem presencialmente ou à distância.  

 

Os membros da Delegação portuguesa acompanharam os trabalhos remotamente. 

Tiveram ainda lugar reuniões das Comissões, Subcomissões e Grupos Políticos. 

 

A Assembleia Parlamentar elegeu por votação eletrónica individual, um Juiz do 

Tribunal europeu dos Direitos Humanos em representação da Bélgica. 

 

Da agenda destacam-se as intervenções da Chanceler alemã Angela Merkel e do 

Ministro de Estado para os Assuntos Europeus Michael Roth, por ocasião da 

presidência alemã do Comité de Ministros. 

 

O Presidente do Parlamento Europeu David Sassoli, dirigiu-se aos membros da 

Assembleia e respondeu às suas perguntas, assim como a Presidente da República 

da Moldávia, Maia Sandu. A Secretária-Geral do Conselho da Europa, Marija 

Pejčinović Burić, fez igualmente uma comunicação. 

 

A Comissária para os Direitos Humanos, Dunja Mijatović apresentou o seu Relatório 

anual de 2020 e a Assembleia atribuirá o Prémio Václav Havel para os Direitos 

Humanos. 

 

Entre os pontos altos da agenda, incluíram-se um debate sobre a visão da Assembleia 

sobre as prioridades estratégicas do Conselho da Europa e um debate conjunto sobre 

as violações dos direitos humanos e a necessidade de reforma eleitoral na 

Bielorrússia. 

 

Foram ainda pontos fortes dos debates, o trabalho da OCDE sobre a tributação da 

economia digital com a participação do seu Secretário-Geral, Ángel Gurría, a 

discriminação contra pessoas com doenças crónicas e de longa duração, o diálogo 

pós-monitorização com o Montenegro, a preservação das minorias nacionais e uma 

política europeia em matéria de diásporas. 

 

Foram apresentados pedidos de debates de urgência sobre "A prisão e detenção de 

Alexei Navalny em janeiro de 2021" e "O funcionamento das instituições democráticas 

na Turquia" e de debates de atualidade sobre "Passaportes ou certificados Covid: 

proteção dos direitos fundamentais e implicações legais", " Prisioneiros de guerra 

arménios ou mantidos em cativeiro". 

 

https://pace.coe.int/pdf/b54aec55ffaf4d2c298a9d6bb5a880ed4cc5faa2bd4ddb426390c43ce1c3d6e8/doc.%2015241%20prov1.pdf
https://pace.coe.int/fr/pages/havelprize
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O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 

Saúde e Desenvolvimento Sustentável, fez uma intervenção em nome da Comissão, 

no âmbito do debate de atualidade sobre "Passaportes ou certificados Covid: proteção 

dos direitos fundamentais e implicações legais". 

 

A Sessão foi transmitida em direto no website da APCE. 

16 abril: 

 

Bureau 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Presidente da Comissão de 

Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável,  participou por 

videoconferência, na reunião do Bureau da APCE, de cuja agenda se destacam as 

comunicações escritas da Secretária-Geral e do Secretário-Geral Adjunto do 

Conselho da Europa, a aprovação da agenda a 2ª Parte da Sessão de 2021 (19 a 22 

de abril), nomeadamente os pedidos de debates de urgência e/ou de atualidade sobre 

"A prisão e detenção de Alexei Navalny em janeiro de 2021" e "O funcionamento das 

instituições democráticas na Turquia”, requeridos pelos cinco Grupos Políticos da 

Assembleia Parlamentar,  a eleição de Juízes do Tribunal Europeu dos Direitos 

Humanos em representação da Bélgica e da Polónia, a aprovação do Relatório de 

Atividades do Bureau e da Comissão Permanente e o ponto de situação relativamente 

às diversas Missões de Observação Eleitoral   (Bulgária, Arménia e Palestina). 

A próxima reunião do Bureau deverá ter lugar, no dia 26 de abril de 2021, por 

videoconferência.  

15 abril: 

 

A Deputada Edite Estrela (PS) e o Deputado Telmo Correia (CDS-PP), participaram 

por videoconferência, na reunião da Comissão para o Respeito das Obrigações e 

Deveres dos Estados-Membros do Conselho da Europa (Monitoring / Suivi), que 

decorreu à porta fechada. 

Da agenda destaca-se uma troca de pontos de vista com um antigo membro da 

Comissão de Veneza para a Irlanda e Diretor do Ministério Público da Irlanda, sobre 

o Parecer sobre o projeto de alterações à Lei do Ministério Público para o Crime 

Organizado e Corrupção, no âmbito do Relatório “O diálogo pós-acompanhamento 

com o Montenegro”. 

No âmbito do Relatório “O cumprimento das obrigações e compromissos da Turquia” 

terá lugar uma audição sobre o "Seguimento da Resolução 2347 (2020): 

https://pace.coe.int/en/pages/session-202104
https://pace.coe.int/en/pages/committee-14
http://www.assembly.coe.int/Committee/SessionAgenda/20210416BUR3810_E.pdf
https://pace.coe.int/fr/pages/committee-4/AS-MON
https://pace.coe.int/fr/pages/committee-4/AS-MON
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/MON/2021/20210415-MonOJ03-FR.pdf
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)012-f
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)012-f


 
Direção de Relações Internacionais, Públicas e Protocolo 

Divisão de Relações Internacionais e Cooperação 

 

   

 

            Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa [APCE] 

desenvolvimentos recentes em matéria de direitos da oposição" com a participação 

do Diretor de Advocacia da Divisão Europa e Ásia Central, Human Rights Watch, do 

Professor da Universidade de Marmara da Faculdade de Direito e um representante 

das autoridades turcas, como convidado 

Relativamente ao “Diálogo pós-acompanhamento com a Bulgária” teve lugar uma 

troca de pontos de vista sobre os recentes desenvolvimentos após as eleições 

parlamentares de 4 de abril de 2021. 

A próxima reunião terá lugar duranta a 2ª Parte da Sessão Plenária de 2021.  

15 abril: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 

Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE) e a Deputada Edite Estrela (PS), Vice-Presidente da mesma 

Comissão, participaram na reunião da Comissão, por videoconferência. 

Da agenda da reunião destaca-se a análise e adoção dos projetos de Parecer sobre 

“Combate à injustiça fiscal: o trabalho da OCDE sobre a tributação da economia 

digital” e “Ação humanitária a favor dos refugiados e migrantes nos países do Norte 

de África e do Médio Oriente”. 

A Comissão analisou a resposta do Comité de Ministros relativa à Recomendação da 

Assembleia sobre “Combate à violência sexual contra as crianças: reforço da ação e 

cooperação na Europa” e procedeu à aprovação de um questionário revisto a ser 

transmitido ao Centro Europeu de Investigação Documentação Parlamentares 

(CERDP). 

A próxima reunião terá lugar duranta a 2ª Parte da Sessão Plenária de 2021.  

14 abril: 

 

As Deputadas Edite Estrela (PS) e Jamila Madeira (PS), participaram na reunião da 

Comissão de Igualdade e Não Discriminação da Assembleia Parlamentar do 

Conselho da Europa, por videoconferência. 

Da agenda da reunião destaca-se a análise do projeto de Relatório e a adoção do 

projeto de Resolução sobre “A situação dos Tártaros na Crimeia”.  

A Relatora-Geral sobre a violência contra as mulheres, Zita, Gurmai, apresentou uma 

comunicação sobre a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e 

Combate à Violência contra as Mulheres e e a Violência Doméstica (Convenção de 

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/SOC/2021/20210415-Soc03-FR.pdf
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/EGA/2021/20210414-EgaOJ04-FR.pdf
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Istambul), no seguimento da anunciada retirada da Turquia da Convenção de Istambul 

(comunicado de imprensa dos dirigentes Conselho da Europa). 

No âmbito do anteprojeto do Relatório “Reforçar a luta contra os chamados "crimes 

de honra”” teve lugar uma audição conjunta com a Rede Parlamentar pelo Direito das 

Mulheres a uma Vida sem Violência, com a participação da Fundadora da Associação 

de apoio às vítimas de abuso com base “na  honra” e no casamento forçado, 

sobrevivente desse tipo de abusos, Reino Unido, do membro pela Noruega do Grupo 

de Peritos contra a Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica do Conselho 

da Europa (GREVIO), do perito sobre crimes cometidos em nome da honra da polícia 

dos Países-Baixos e Chefe da equipa da “Unidade do grupo de peritos dos crimes em 

nome da honra”, Países-Baixos, e uma socióloga, membro do Conselho Superior para 

a Igualdade e Diretora Geral do GAMS (Grupo para a Abolição da Mutilação Genital 

Feminina, Casamento Forçado, França). 

A próxima reunião terá lugar duranta a 2ª Parte da Sessão Plenária de 2021.  

12 abril: 

O Deputado Paulo Pisco (PS), participou na reunião da Comissão de Migrações, 

Refugiados e Pessoas Deslocadas da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa, por videoconferência. 

Da agenda da reunião destaca-se uma troca de pontos de vista no âmbito do Relatório 

sobre “Clima e Migrações” com a participação de Seblewongel Negussie, Especialista 

em Género e Ciências Sociais, do Fundo para o Clima Verde (FCG, ONU). 

A Comissão analisou o anteprojeto do Relatório sobre “Uma perspetiva de género nas 

políticas de migração” e um esquema do Relatório sobre “Pushbacks em terra e no 

mar: medidas ilegais de gestão da migração” 

No âmbito do Relatório sobre ”Países terceiros seguros para os requerentes de asilo” 

teve lugar uma troca de pontos de vista com Henrik Nielsen, Chefe da Unidade Asilo 

da Direção-Geral de Migração e Assuntos Internos da Comissão Europeia. 

O Relatório sobre “Deslocalização voluntária de migrantes, requerentes de asilo e 

refugiados por razões humanitárias” contou com uma apresentação por Nacira 

Boulehouat, Chefe de Unidade de Assistência à Gestão das Migrações da Direção-

Geral de Migração e Assuntos Internos da Comissão Europeia, seguida de uma troca 

de pontos de vista. 

A próxima reunião deverá ter lugar durante a 2ª Parte da Sessão de 2021 (19 a 22 

de abril). 

https://pace.coe.int/fr/news/8228/council-of-europe-leaders-react-to-turkey-s-announced-withdrawal-from-the-istanbul-convention
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/MIG/2021/20210412-MigOJ04-FR.pdf
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12 de abril: 

 

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

participaram na reunião da Comissão de Cultura, Ciência, Educação e Media e da 

Subcomissão de Educação, Juventude e Desporto da Assembleia Parlamentar do 

Conselho da Europa, por videoconferência. 

Da agenda da reunião salienta-se a apreciação do anteprojeto do Relatório “Liberdade 

de imprensa, confiança do público e direito de saber do cidadão”, seguida de uma 

audição aberta ao público com a participação de Marco Beltrandi, antigo Deputado, 

perito em comunicação social e membro do Conselho Geral do Partido Radical Não 

Violento, Transnational Transparty, Bolonha, Antonella Agnoli, Bibliotecária e 

escritora, Bolonha, e Mark O'Neill, Professor Associado, Colégio de Artes da 

Universidade de Glasgow 

A Comissão adotou ainda um projeto de Resolução e aprovou o Relatório sobre 

“Reforçar o papel dos jovens na prevenção e resolução de conflitos” 

O Deputado Carlos Alberto Gonçalves (PSD), Presidente da Subcomissão de 

Educação, Juventude e Desporto, presidiu aos trabalhos da Subcomissão, de cuja 

agenda se destaca o acompanhamento do Relatório, da Recomendação e da 

Resolução adotados em 2020 sobre “Ameaças à liberdade académica e à autonomia 

universitária na Europa” 

Neste âmbito, teve lugar uma troca de pontos de vista (aberta ao público) com a 

participação de László Upor, antigo responsável académico da Universidade de 

Teatro e Artes Cinematográficas de Budapeste (SZFE), Nóra Aujeszky, estudante da 

SZFE, e Sjur Bergan, Chefe do Departamento de Educação da Direção Geral da 

Democracia do Conselho da Europa. 

A Subcomissão ainda analisou a resposta do Comité de Ministros à Recomendação 

sobre "O papel da educação na era digital: dos "nativos digitais" aos "cidadãos 

digitais"" e estabeleceu as prioridades dos trabalhos futuros. 

As próximas reuniões deverão ter lugar durante a 2ª Parte da Sessão de 2021 (19-22 

de abril). 

30 março: 

 

O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), Presidente da Delegação, e a 

Deputada Isabel Meirelles (PSD), participaram na reunião da Comissão de Assuntos 

Políticos e Democracia da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), 

por videoconferência. 

 

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/CULT/2021/20210412-CultOJ04-FR.pdf
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/CULT/2021/20210412-CultEYSOJ02-FR.pdf
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Da agenda da reunião destaca-se uma audição aberta ao público no âmbito do 

Relatório “Dez anos após o Tratado de Lisboa: reforçar a cooperação entre o 

Conselho da Europa e a União Europeia”, elaborado pelo Deputado Titus Corlăţean 

(Roménia, SOC). 

 

Esta audição contou com a presença do Presidente da Assembleia Parlamentar, Rik 

Daems, da Vice-Presidente para a Democracia e Demografia da Comissão Europeia, 

Dubravka Šuica, e do Eurodeputado espanhol Juan Fernando López Aguilar, 

Presidente da Comissão das Liberdades Civis, Justiça e Assuntos Internos (Grupo da 

Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas). 

 

A Comissão analisou os projetos dos Relatórios “A visão da Assembleia sobre as 

prioridades estratégicas do Conselho da Europa”, “Combate à injustiça fiscal: o 

trabalho da OCDE sobre a tributação da economia digital” e “Necessidade urgente de 

uma reforma eleitoral na Bielorrússia” e procedeu à votação de projetos de Resolução 

e / ou Recomendação. 

 

A Comissão nomeou ainda os Relatores sobre “Análise da Parceria para a 

Democracia relativamente ao Parlamento da República do Quirguizistão” e “Reforçar 

o papel do Conselho da Europa como pedra angular da arquitetura política europeia”. 

A Comissão apreciou uma nota introdutória ao Relatório “Transparência e 

regulamentação de doações estrangeiras a partidos políticos e campanhas eleitorais”. 

Os Presidentes das Subcomissões de Relações Externas e do Médio Oriente e do 

Mundo Árabe fizeram breves declarações. 

 

Por último, decorreu um debate de atualidade sobre o seguimento do caso de Alexei 

Navalny e os desenvolvimentos recentes na Federação Russa. 

 

A próxima reunião terá lugar durante a 2ª Parte da Sessão de 2021 (19-22 de abril. 

26 março: 

 

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

Estrela (PS), participaram na reunião da Comissão de Cultura, Ciência, Educação e 

Media da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destaca-se a apresentação pelo Deputado Carlos Alberto 

Gonçalves (PSD) de uma nota introdutória ao seu Relatório “Políticas do desporto em 

tempos de crise”, seguida de uma audição com a participação do Eurodeputado 

Tomasz Frankowsk,  membro da Comissão de Cultura e Educação do Parlamento 

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/POL/2021/20210330-PolOJ03-EN.pdf
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/CULT/2021/20210326-CultOJ03-FR.pdf
https://pace.coe.int/pdf/9e3e7547ea03584db2d14096282067c2bad139fc3326667a8259ffe25682ae848428feba12/doc.%2015189.pdf
https://pace.coe.int/pdf/9e3e7547ea03584db2d14096282067c2bad139fc3326667a8259ffe25682ae848428feba12/doc.%2015189.pdf
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Europeu, do Diretor do Gabinete dos Comités Olímpicos Europeus, Folker Hellmund, 

e do Diretor-Geral do Comité Olímpico Português, João Paulo Almeida. 

 

No âmbito do Relatório “O Observatório do Ensino da História na Europa” terá lugar 

uma audição aberta ao público com a participação dos peritos, Maria Luísa de Bivar 

Black, Professora de História, Formadora de Professores universitários e consultora 

para a Unidade de Ensino de História do Conselho da Europa (Portugal), Steven 

Stegers, Diretor Executivo da Associação Europeia de Professores de História 

(EuroClio), (Haia, Países Baixos) e Matjaz Gruden, Diretor da Direção de Participação 

Democrática da Direção Geral da Democracia do Conselho da Europa. 

 

O Relatório “O impacto da pandemia de Covid-19 na educação e na cultura” será 

objeto de uma audição aberta ao público, com a participação de Olena Styslavska, 

Formadora de professores e conselheira pedagógica no domínio da cidadania 

democrática, dos direitos humanos e da educação intercultural (Polónia), Călin Rus, 

Diretor do Instituto Intercultural de Timișoara (Roménia), Aurora Ailincai, Chefe de 

Divisão Adjunta da Equipa Roma e Viajantes, Direção da Democracia, Conselho da 

Europa, na qual foram analisados os Relatórios de dois peritos sobre as medidas 

necessárias para assegurar uma educação inclusiva e uma educação em linha de 

qualidade 

 

As próximas reuniões da Comissão e da Subcomissão de Educação, Juventude e 

Desporto deverão ter lugar a 12 de abril de 2021. 

25 março: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), Vice-Presidente da Delegação, participou na 

reunião da Comissão do Regulamento, Imunidades e Assuntos Institucionais da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destaca-se a apresentação dos Relatórios sobre 

“Representação de mulheres e homens na Assembleia Parlamentar”, “Orientações 

sobre o alcance das imunidades parlamentares dos membros da Assembleia 

Parlamentar” e “O respeito pelo Estado de direito e a luta contra a corrupção no 

Conselho da Europa” 

 

O Relator Geral sobre o Orçamento e o Programa Intergovernamental, Tiny Kox, 

(Países-Baixos, GUE) fez a apresentação dos “Orçamentos e prioridades do 

Conselho da Europa para o período 2022-2025 e Despesas da Assembleia 

Parlamentar para os biénios 2022-2023 e 2024-2025”, seguida de uma troca de 

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/PRO/2021/20210325-ProOJ02-FR.pdf
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pontos de vista com a Secretária-Geral do Conselho da Europa, Marija Pejčinović 

Burić. 

 

A Comissão ouviu, à porta fechada, o Deputado Goncharenko (Ucrânia, CE/AD), 

membro da Comissão, sobre a “Alegada violação do Código de Conduta dos membros 

da Assembleia Parlamentar”. 

 

A próxima reunião deverá ter lugar durante a 2ª Parte da Sessão Plenária de 2021 

(19 a 23 de abril). 

 

* Os membros desta Comissão são designados pelo Bureau sob proposta dos Grupos 

políticos. 

22 março: 

 

O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), Presidente da Delegação, e a 

Deputada Ana Catarina Mendes (PS) participaram na reunião da Comissão de 

Assuntos Jurídicos e Direitos Humanos da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destacam-se as audições sobre “Os prisioneiros políticos na 

Federação da Rússia” e “A situação dos defensores dos direitos humanos nos estados 

membros do Conselho da Europa”, no âmbito dos Relatórios em curso.  

 

A Comissão analisou ainda um projeto do Relatório sobre “As violações dos direitos 

humanos na Bielorrússia requerem investigação internacional” e adotou um projeto 

de Resolução e um projeto de Recomendação. 

 

Os Relatores sobre “A prisão e detenção de Alexei Navalny em janeiro de 2021”, 

Jacques Maire (França, ALDE), e “70º aniversário das Convenções de Genebra: a 

contribuição do Conselho da Europa para a crescente sinergia entre o direito 

humanitário internacional e o direito internacional dos direitos humanos”, Lord Balfe, 

(Reino Unido, NI), apresentaram declarações sobre os respetivos Relatórios. 

 

A próxima reunião deverá ter lugar durante a 2ª Parte da Sessão Plenária de 2021 

(19 a 23 de abril). 

18-19 março: 

 

Bureau 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Presidente da Comissão de 

Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável,  participou por 

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/JUR/2021/20210322-JurOJ03-EN.pdf
https://pace.coe.int/en/pages/committee-14
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videoconferência, na reunião do Bureau da APCE, no dia 18 de março, de cuja agenda 

se destaca as comunicações escritas da Secretária-Geral e do Secretário-Geral 

Adjunto do Conselho da Europa, a agenda da reunião da Comissão Permanente, o 

projeto da ordem de trabalhos da 2ª Parte da Sessão de 2021 (19 a 22 de abril) e a 

aprovação da lista final da composição das Comissões ad hoc das Missões de 

Observação Eleitoral (Bulgária, Albânia e Palestina). 

 

No que refere ao Prémio Václav Havel dos Direitos Humanos, o Bureau tomou 

conhecimento do memorando preparado pela Secretária-Geral da Assembleia para a 

recondução dos três membros do Júri. 

 

A próxima reunião do Bureau deverá ter lugar a 16 de abril de 2021, por 

videoconferência. 

 

Comissão Permanente  

 

O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), na qualidade de Presidente da 

Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE), e o Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Presidente 

da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável da APCE, 

participaram, por videoconferência, na reunião da Comissão Permanente da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE) no dia 19 de março. 

 

Da agenda da reunião cuja abertura foi efetuada pelo Presidente da APCE, Rik 

Daems, destaca-se uma troca de pontos de vista com com o Ministro de Estado para 

os Assuntos Europeus do Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, 

Michael Roth, no âmbito da presidência alemã do Comité de Ministros do Conselho 

da Europa. 

 

A Secretária-Geral do Conselho da Europa, Marija Pejčinović Burić, fez uma 

intervenção sobre “A Covid-19 e o papel do Conselho da Europa”. 

 

Foi ainda solicitado um debate de atualidade sobre "As Democracias face à Covid-19: 

o caminho a seguir”. 

 

Outros pontos da agenda incluíram “A necessidade urgente de reforçar as unidades 

de informação financeira”, “As consequências da migração dos trabalhadores para os 

seus filhos deixados seu país de origem” e a “Proteção das vítimas de deslocação 

arbitrária”. 

 

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/BUR/2021/20210318-BurOJ03-EN.pdf
https://pace.coe.int/en/pages/session-202103
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/pdf/SCs/2021/AS-PER-2021-OJ-01-EN.pdf
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A reunião pode ser acompanhada por videoconferência através do link disponível no 

site da APCE. 

 

A próxima reunião da Comissão Permanente deverá ter lugar a 28 maio de 2021, em 

Budapeste, Hungria (a confirmar).  

16 março: 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 

Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa (APCE), a Deputada Edite Estrela (PS), Vice-Presidente da mesma 

Comissão, e a Deputada Jamila Madeira (PS) participaram na reunião da Comissão, 

por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destaca-se a apresentação pela Deputada Edite Estrela (PS), 

do seu projeto de Relatório “Crise climática e Estado de direito”, com vista à adoção 

de um Projeto de Resolução e de Recomendação. 

 

A Comissão apreciou também a nota introdutória ao Relatório “Reforçar o direito a um 

ambiente saudável: necessidade de uma ação reforçada por parte do Conselho da 

Europa”, bem como o anteprojeto do Relatório “Ultrapassar a crise socioeconómica 

desencadeada pela pandemia da Covid-19”. 

 

A Comissão analisou as respostas do Comité de Ministros relativas às 

Recomendações da Assembleia sobre ”Obrigações internacionais relativas ao 

repatriamento de crianças de zonas de guerra e conflito” com o objetivo da adoção de 

uma declaração da Comissão e “Combate à violência sexual contra crianças: reforçar 

a ação e a cooperação na Europa”. 

 

No âmbito do Relatório “Desinstitucionalização das pessoas com deficiência” teve 

lugar uma audição pública com a participação de diversos peritos. 

 

Os Presidentes das Subcomissões de Saúde Pública e Desenvolvimento Sustentável, 

da Carta Social Europeia, do Prémio Europa e das Crianças apresentarão os 

relatórios das últimas reuniões e  definirão os trabalhos futuros. 

 

A próxima reunião terá lugar por videoconferência, no dia 15 de abril, por 

videoconferência.  

15 março:  

https://pace.coe.int/en/
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/SOC/2021/20210316-Soc02-FR.pdf
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/SOC/2021/20210316-SocPhsd04-FR.pdf


 
Direção de Relações Internacionais, Públicas e Protocolo 

Divisão de Relações Internacionais e Cooperação 

 

   

 

            Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa [APCE] 

As Deputadas Edite Estrela (PS) e Jamila Madeira (PS), participaram na reunião da 

Comissão de Igualdade e Não Discriminação da Assembleia Parlamentar do 

Conselho da Europa, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destacam-se as audições com diversos peritos no âmbito dos 

Relatórios em curso sobre “A dimensão de género e os efeitos da pornografia nos 

direitos humanos”, “Pôr temo ao assédio de mulheres e homens que fazem campanha 

pelo direito ao aborto” e “Justiça e segurança para as mulheres no processo de paz e 

reconciliação”. 

 

A Comissão apreciou também o projeto do Relatório “Lutar contra a afrofobia na 

Europa”, do Deputado Momodou Malcolm Jallow, Relator Geral contra o Racismo e a 

Intolerância e Coordenador da Aliança Parlamentar contra o Ódio, e adotará um 

projeto de Resolução. 

 

De salientar, a reunião conjunta da Subcomissão de Igualdade de Género e da “Rede 

Parlamentar sobre o Direito das Mulheres a uma Vida sem Violência” como evento 

paralelo à 65ª Sessão da Comissão da Condição da Mulher das Nações 

Unidas (CSW 65), o órgão da ONU dedicado à promoção da igualdade de género e 

ao empoderamento das mulheres. Esta reunião, organizada pela Assembleia 

Parlamentar do Conselho da Europa e pela “Rede Parlamentar sobre o Direito das 

Mulheres a uma Vida sem Violência” em cooperação com a Suíça, tem como tema “A 

violência contra as mulheres nas esferas pública e privada: avaliar para lhe pôr termo. 

A importância da recolha de dados e da investigação na abordagem da violência 

contra as mulheres”. 

 

A reunião de alto nível, moderada pela Presidente da Comissão de Igualdade e Não 

Discriminação da APCE, Petra Bayr, contou com um painel de oradores convidados 

do Canadá, Alemanha, Noruega, Espanha, Tunísia e ONU Mulheres, entre outros, irá 

debater a importância dos dados, estatísticas e indicadores para acabar com a 

violência contra as mulheres bem como a monitorização da violência contra as 

mulheres e o acompanhamento dos progressos alcançados para atingir o objetivo 5 

dos “Objetivos de desenvolvimento sustentável: alcançar a igualdade de género e dar 

poder a todas as mulheres e raparigas”, bem como a meta: “Eliminar todas as formas 

de violência contra as mulheres e raparigas da vida pública e privada, incluindo o 

tráfico e a exploração sexual e outras formas de exploração”. Os oradores discutiram 

também os desafios e as boas práticas a nível nacional, europeu e mundial. 

 

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/EGA/2021/20210315-EgaOJ03-FR.pdf
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/EGA/2021/20210315-EgaNetworkOJ01-FR.pdf
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/EGA/2021/20210315-EgaNetworkOJ01-FR.pdf
https://assembly.coe.int/LifeRay/EGA/WomenFFViolence/2021/20210315-AnnouncementSideEventVAW-FR.pdf
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Este debate irá contribuir para os trabalhos do Fórum Mundial das Nações Unidas, 

organizado pela Suíça em outubro de 2021 e que se centrará nas estatísticas de 

género. 

 

O evento foi transmitido online, das 16H30 às 17H45 (CET) e estará disponível na 

página do Facebook da “Rede Parlamentar para o Direito das Mulheres a uma Vida 

sem da Violência”. 

 

A próxima reunião deverá ter lugar por videoconferência, a 14 de abril de 2021. 

12 de março 

 

Os Deputados Carlos Alberto Gonçalves (PSD) e Paulo Pisco (PS), participaram na 

reunião da Comissão de Migrações, Refugiados e Pessoas Deslocadas da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destaca-se a apresentação pelo Deputado Paulo Pisco, do seu 

projeto de Relatório “Para uma política europeia em matéria de diásporas”, seguida 

da adoção de um Projeto de Resolução e de Recomendação. O Relatório alerta para 

o contributo positivo das diásporas e das suas associações no desenvolvimento dos 

países de residência e de origem ao enriquecerem a diversidade cultural ao mesmo 

tempo que constroem relações dinâmicas e construtivas para fomentar os 

intercâmbios económicos e culturais e o co-desenvolvimento. Este Relatório pretende 

demonstrar como o reforço das políticas das diásporas representam uma 

oportunidade única para o desenvolvimento económico, social e cultural dos países 

de residência e de origem e para melhorar a coesão e a inclusão das nossas 

sociedades. 

 

A Comissão aprovou o Relatório “Ação humanitária para os refugiados e migrantes 

nos países do Norte de África e do Médio Oriente”, seguida da aprovação dos 

respetivos anteprojetos de Resolução e de Recomendação. 

 

No âmbito do Relatório “Clima e Migrações” teve lugar uma troca de pontos de vista 

com a participação da Dra. Elena Zubcov, Professora, Doutora em Ciências Biológicas 

e membro correspondente da Academia de Ciências da Moldávia, e de Monica 

Scatasta, da Direção de Avaliação Técnica e Acompanhamento no Banco de 

Desenvolvimento do Conselho da Europa. 

 

Foi também analisado o esquema do Relatório sobre “O Pacto da União Europeia 

sobre Migração e Asilo na perspetiva dos direitos humanos” e apresentada uma 

https://pace.coe.int/fr/pages/network-violence-women
https://pace.coe.int/fr/pages/network-violence-women
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/MIG/2021/20210312-MigOJ03-FR.pdf
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síntese do Relatório sobre “Consequências humanitárias do conflito entre a Arménia 

e o Azerbaijão” seguida de uma troca de pontos de vista.  

 

A Comissão analisou as respostas do Comité de Ministros relativas às 

Recomendações da Assembleia sobre ”Crianças refugiadas e migrantes 

desaparecidas na Europa” e aprovou os termos de referência do mandato do cargo 

de Relator Geral. 

 

As Subcomissões sobre as Diásporas e a Integração e das Crianças e dos Jovens 

Refugiados e Migrantes reuniram com vista à  definição dos futuros trabalhos. 

 

A próxima reunião deverá ter lugar a 12 de abril, por videoconferência. 

09 março: 

O Deputado Telmo Correia (CDS-PP), participou por videoconferência, na reunião da 

Comissão para o Respeito das Obrigações e Deveres dos Estados-Membros do 

Conselho da Europa (Monitoring / Suivi), que decorreu à porta fechada. 

 

Da agenda da reunião destaca-se uma troca de pontos de vista com o Diretor Adjunto 

da Unidade “Política da Justiça e Estado de direito” da Direção-Geral da Justiça e dos 

Assuntos do Consumidor da Comissão Europeia,  Nicolaas Bel , sobre a situação do 

Estado de direito na União Europeia em 2020, na Hungria, em Malta e na Roménia, 

no contexto da preparação de um relatório de avaliação periódica. 

 

No âmbito do Relatório sobre “As hostilidades militares entre a Arménia e o 

Azerbaijão”, os membros da Comissão tiveram também uma troca de pontos de vista 

com representantes da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa 

(OSCE) e do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) sobre a implementação 

da Declaração Tripartida, em particular sobre a questão dos prisioneiros de guerra.  

 

Teve ainda lugar a designação de Relatores sobre “O cumprimento das obrigações e 

dos compromissos do Azerbaijão”, “O diálogo pós-monitorização com a Bulgária” e “O 

diálogo pós-monitorização com a Macedónia do Norte”. 

 

Os Relatores sobre “A Federação da Rússia” e “A Turquia” apresentaram as suas 

comunicações sobre respetivos Relatórios.  

   

A próxima reunião teve lugar durante a 2ª Parte da Sessão de 2021 (19-23 abril). 

05 fevereiro:  

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/MIG/2021/20210312-MigDiaOJ02-FR.pdf
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/MIG/2021/20210312-MigChOJ02-FR.pdf
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/MIG/2021/20210312-MigChOJ02-FR.pdf
https://pace.coe.int/fr/pages/committee-4/AS-MON
https://pace.coe.int/fr/pages/committee-4/AS-MON
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/MON/2021/20210309-MonOJ02-FR.pdf
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Os Deputados Carlos Alberto Gonçalves (PSD) e Luís Leite Ramos (PSD), 

participaram na reunião da Comissão de Cultura, Ciência, Educação e Media da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destaca-se a audição aberta ao público, no âmbito do Relatório 

“O impacto da pandemia por COVID-19 na educação e cultura”, com a participação 

da Secretária-Geral da Associação Internacional de Universidades, Hilligje van’t Land, 

do Representante da União Europeia de Estudantes e membro do Conselho 

Consultivo para a Juventude do Conselho da Europa, Jakub Grodecki, e da Chefe da 

“Parceria da Juventude” com a Comissão Europeia, Serviço da Juventude da Direção 

Geral da Democracia do Conselho da Europa, Tatiana Basarab. 

 

No âmbito do Prémio do Museu do Conselho da Europa, teve lugar uma audição com 

a Presidente do Fórum dos Museus Europeus (FME) e a Presidente do Júri do Prémio 

do Museu. 

 

Da parte da tarde, a Comissão analisou uma nota informativa do Relator sobre 

“Políticas de investigação e proteção ambiental”, seguindo-se uma audição aberta ao 

público, com a participação de diversos especialistas, nomeadamente, Robby 

Berloznik, Membro do Comité Executivo de Tecnologia, Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, Consultor Sénior do Instituto 

Flamengo para a Investigação Tecnológica - Diretor de Programa, Conferências 

Mundiais sobre Ciência, Tecnologia e Inovação (Bélgica); Pierre Laboué, Investigador 

do Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas (França),  Patrice Simon, 

Professor na Universidade de Toulouse III, Paul Sabatier, Diretor Adjunto da Rede 

sobre Armazenamento de Energia Eletroquímica do Centro Nacional de Investigação 

Cientifica (França), e Karl W. Steininger, Professor de Economia Climática e Transição 

Sustentável do Centro Wegener para o Clima e Mudança Global e Departamento de 

Economia da Universidade de Graz (Áustria). 

 

A Comissão designou ainda o Relator Geral sobre a Avaliação do Impacto da Ciência 

e da Tecnologia. 

 

A próxima reunião teve lugar a 26 de março de 2021. 

04 fevereiro: 

 

O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), Presidente da Delegação, e a 

Deputada Isabel Meirelles (PSD), participaram na reunião da Comissão de Assuntos 

Políticos e Democracia da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), 

por videoconferência. 

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/CULT/2021/20210205-CultOJ02-FR.pdf
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Da agenda da reunião destaca-se uma audição no âmbito do Relatório “Uma 

democracia mais participativa para combater as alterações climáticas”, do Deputado 

George Papandreou (Grécia, SOC). 

 

Esta audição contou com a presença da Professora Associada de Ciência Política da 

Universidade de Yale, Helene Landemore, do Diretor do Programa para a 

Transparência do Clima, Gerd Leipold, e de Alice Bergholtz, Membro do Bureau do 

Conselho Consultivo para a Juventude do Conselho da Europa (Conselho Nacional 

das Organizações de Juventude Suecas - LSU). 

 

A Deputada Edite Estrela (PS), Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 

Saúde e Desenvolvimento Sustentável, a convite do Relator e, na qualidade de 

Relatora sobre “Crise climática e Estado de direito”, fez uma intervenção sobre o papel 

do Conselho da Europa e o trabalho que a Comissão tem vindo a desenvolver na área 

das alterações climáticas. 

 

A Comissão analisou também os anteprojetos dos Relatórios “Necessidade urgente 

de uma reforma eleitoral na Bielorrússia” e “Combate à injustiça fiscal: o trabalho da 

OCDE sobre a tributação da economia digital”. 

Foram ainda apresentadas declarações dos Relatores sobre “Apelo a um processo 

político nacional inclusivo na Bielorrússia”, “Relação entre a maioria parlamentar e a 

oposição numa democracia” e “Desenvolvimentos recentes na Líbia e no Médio 

Oriente: que consequências para a Europa?”, seguindo-se um debate aberto sobre 

assuntos da atualidade. 

 

Por último, tiveram lugar as reuniões de reconstituição das Subcomissões de 

Relações Externas e do Médio Oriente e do Mundo Árabe. 

 

A próxima reunião teve lugar a 10 de março de 2021. 

03 fevereiro: 

 

O Deputado Telmo Correia (CDS-PP), participou por videoconferência, na reunião da 

Comissão para o Respeito das Obrigações e Deveres dos Estados-Membros do 

Conselho da Europa (Monitoring / Suivi), que decorreu à porta fechada. 

 

Da agenda destaca-se a apresentação de uma síntese da reunião entre os co-

Relatores sobre “O cumprimento das obrigações decorrentes da adesão da Hungria 

ao Conselho da Europa” com os membros da Delegação húngara à APCE, no dia 1 

de fevereiro de 2021, seguindo-se uma troca de pontos de vista sobre a situação na 

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/POL/2021/20210204-PolOJ02-EN.pdf
https://pace.coe.int/fr/pages/committee-4/AS-MON
https://pace.coe.int/fr/pages/committee-4/AS-MON
https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/MON/2021/20210203-MonOJ01-FR.pdf


 
Direção de Relações Internacionais, Públicas e Protocolo 

Divisão de Relações Internacionais e Cooperação 

 

   

 

            Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa [APCE] 

Hungria, com a participação do Diretor do Centro dos Direitos Fundamentais, Miklós 

Szánthó, e o Advogado Principal, Comité Húngaro de Helsínquia, András Léderer. 

 

Os co-Relatores sobre “Honra das obrigações e compromissos da Polónia” fizeram 

também o ponto de situação sobre as reuniões realizadas à distância com as ONG 

polacas, o Comissário dos Direitos Humanos da Polónia e a delegação da Polónia à 

APCE. 

 

No âmbito do Relatório sobre "Desafios democráticos na Sérvia após as eleições de 

junho de 2020", teve lugar uma audição com a participação de membros da Delegação 

da Sérvia da maioria e da oposição, um Professor e Direito Constitucional, da 

Faculdade de Direito de Universidade de Belgrado, o Diretor de Programa do Centro 

de Investigação, Transparência e Gestão da Informação (CRTIM) da Universidade de 

Toronto. 

 

A próxima reunião teve lugar a 9 de março de 2021, por videoconferência. 

02 fevereiro: 

 

As Deputadas Edite Estrela (PS) e Jamila Madeira (PS), participaram na reunião da 

Comissão de Igualdade e Não Discriminação da Assembleia Parlamentar do 

Conselho da Europa, por videoconferência. 

 

Da agenda da reunião destaca-se a apresentação pela Deputada Edite Estrela (PS) 

do anteprojeto do seu Relatório “A luta contra as desigualdades no acesso aos direitos 

ambientais”, no âmbito do qual teve lugar uma audição com a participação de uma 

criadora de renas sueca e representante do Conselho Saami, do Presidente do 

Comité de Programação para a Juventude e de um representante do British Youth 

Council junto do Conselho Consultivo para a Juventude, do Serviço de Juventude do 

Conselho da Europa. 

 

A Comissão apreciou também o anteprojeto do Relatório “Lutar contra a afrofobia na 

Europa”, do Deputado Momodou Malcolm Jallow, Relator Geral contra o Racismo e a 

Intolerância e Coordenador da Aliança Parlamentar contra o Ódio. 

 

No quadro das atividades do Conselho da Europa no combate ao discurso do ódio e 

da intolerância, a Comissão teve uma audiência conjunta com a “Aliança Parlamentar 

contra o Ódio”, com a participação de vários peritos, nomeadamente, a Representante 

Permanente Adjunta da Alemanha no Conselho de Segurança das Nações Unidas 

(UNSCR), e de representantes da No Hate Speech and Co-operation Unit da Direção 

https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/EGA/2021/20210202-EgaOJ02-FR.pdf
https://pace.coe.int/fr/pages/no-hate
https://pace.coe.int/fr/pages/no-hate
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Geral da Democracia do Conselho da Europa e do Secretariado da Comissão 

Europeia contra o Racismo e a Intolerância (ECRI).  

 

A Deputada Ana Catarina Mendes (PS) na qualidade de representante da 

Delegação da Assembleia da República na “Aliança Parlamentar Contra o Ódio”, 

participou na referida reunião. 

 

No âmbito da apresentação e da análise do anteprojeto do Relatório “Incentivar a 

participação de mulheres provenientes de grupos vulneráveis na tomada de decisões 

políticas e públicas”, teve ainda lugar uma audição com a participação do 

Responsável pelo Programa de Parcerias de Género e pelo Programa sobre a 

participação dos jovens da União Interparlamentar (UIP), da Diretora Regional do 

Programa Europa e Ásia Central da ONU Mulher e de uma representante dos Roma, 

Ucrânia. 

 

A Comissão analisou ainda uma nota introdutória ao Relatório sobre “Combate ao 

ódio crescente contra os LGBTI na Europa” e uma nota informativa sobre o Relatório 

“Por uma igualdade de condições - acabar com a discriminação contra as mulheres 

no mundo do desporto”. 

 

A próxima reunião teve lugar a 15 de março, em Paris. 

01 fevereiro: 

 

Bureau 

 

O Deputado Luís Leite Ramos (PSD), na qualidade de Presidente da Comissão de 

Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Parlamentar 

do Conselho da Europa (APCE),  participou por videoconferência, na reunião do 

Bureau de cuja agenda se destacou a aprovação das propostas de seguimento dos 

textos adotados pela Assembleia durante a 1ª Parte da Sessão de 2021 (25 a 28 de 

janeiro), a organização dos trabalhos da 2ª Parte da Sessão de 2021 da Assembleia 

Parlamentar (19 a 23 de abril), a organização dos trabalhos das Comissões e o ponto 

de situação das Missões de Observação Eleitoral.  

 

A próxima reunião deverá ter lugar a 18 de março de 2021, em Berlim (a confirmar). 

25-28 janeiro: 

 

 

1ª Parte da Sessão Plenária de 2021 da Assembleia Parlamentar do Conselho da 

Europa 

 

https://pace.coe.int/en/pages/committee-14
https://assembly.coe.int/Committee/SessionAgenda/20210201BUR3657_E.pdf
https://pace.coe.int/en/pages/session-202101
https://pace.coe.int/en/pages/session-202101
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A próxima Sessão Plenária da APCE teve lugar em Estrasburgo, num formato híbrido, 

que permitiu aos seus membros assistirem presencialmente ou à distância.  

 

Os membros da Delegação portuguesa acompanharam os trabalhos remotamente. 

Tiveram ainda lugar reuniões das Comissões, Subcomissões e Grupos Políticos. 

 

Do Projeto de Ordem de Trabalhos, destaca-se:  

 

• Ratificação dos Mandatos 

• Eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes da Assembleia Parlamentar  

• Nomeação dos membros das Comissões, na sequência de apresentação de 

candidaturas 

 

A Assembleia Parlamentar elegeu por votação eletrónica individual, o(a) 

Secretário(a)-Geral Adjunto (a) do Conselho da Europa, o (a) Secretário(a)-Geral da 

Assembleia Parlamentar, bem como os Juízes em representação da Grécia e da 

Suíça. 

 

O Comissário Europeu para a Justiça, Didier Reynders, dirigiu-se aos membros da 

Assembleia e respondeu às suas perguntas, assim como o Ministro Federal dos 

Negócios Estrangeiros da Alemanha, Heiko Maas, no âmbito da presidência alemã do 

Comité de Ministros. A Secretária Geral do Conselho da Europa, Marija Pejčinović 

Burić, fez igualmente uma comunicação. 

 

De salientar, a apresentação e debate do Relatório sobre “Considerações éticas, 

legais e práticas das vacinas Covid-19”, com a participação do Diretor-Geral da OMS, 

Tedros Adhanom Ghebreyesus. Da agenda constaram ainda outros debates, como o 

perfil étnico, restrições às atividades das ONG nos Estados membros do Conselho da 

Europa e a discriminação contra pessoas com doenças crónicas. 

 

A agenda da Sessão incluiu ainda, debates sobre a independência dos juízes na 

Polónia e na República da Moldávia e a execução dos acórdãos do Tribunal Europeu 

dos Direitos do Homem, sobre o progresso do processo de monitorização da 

Assembleia, bem como sobre o diálogo pós-monitorização com o Montenegro e um 

Relatório sobre as eleições na Geórgia. 

 

Por último, a Assembleia igualmente pronunciou-se sobre a alteração do seu 

Regimento - seguimento da Resolução 2319 (2020) sobre o Procedimento 

Complementar Conjunto entre o Comité de Ministros e a Assembleia Parlamentar em 

https://pace.coe.int/pdf/0572b1123d69f0a9777404790509165939e63e253326667a8259ffe25682ae848428feba12/doc.%2015196%20prov1.pdf
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/committees
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casos de violação grave por parte de um Estado membro das suas obrigações 

estatutárias. 

 

A Sessão foi transmitida em direto no website da APCE e no Twitter: 

#PACEwinter2021. 

19 janeiro: 

 

 

O Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos (PS), Presidente da Delegação, participou 

na reunião da Comissão de Assuntos Jurídicos e Direitos Humanos da Assembleia 

Parlamentar do Conselho da Europa, por videoconferência. 

Da agenda da reunião destaca-se a audição sobre "O envenenamento de Alexei 

Navalny", organizada no âmbito do Relatório atualmente em preparação pelo 

Deputado Jacques Maire (França, ALDE), com a participação de Alexei Navalny, 

fundador da Fundação Anticorrupção, e Christo Grozev, jornalista de investigação 

para os meios de comunicação online Bellingcat, entre outros convidados.  

A audição foi transmitida em direto das 10.30 às 11.45 (CET), através desta ligação.  

No âmbito do Relatório sobre “Análise das questões de responsabilidade civil e penal 

no contexto das alterações climáticas”, terá também lugar uma audição com a 

participação dos peritos, Sibel Kulaksiz, Economista Sénior e Chefe do Grupo de 

Trabalho, Banco Mundial, da Professora Marta Torre-Schaub, Diretora de 

Investigação, Instituto de Ciências Jurídicas e Filosóficas da Sorbonne, e Jesper 

Hjortenberg, Presidente do Comité Europeu para os Problemas Criminais (CDPC) do 

Conselho da Europa. 

As próximas reuniões deverão ter lugar durante a 1ª Parte da Sessão Plenária de 

2021 (25 a 28 de janeiro). 

 

https://pace.coe.int/en/pages/session-202101
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/APCE/Agenda/JUR/2021/20210119-JurOJ01-EN.pdf
https://vodmanager.coe.int/live/?appname=salle6&image=assets%2Fimages%2Fcoe.jpg&langs=ori,en,fr,ru

