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09 dezembro: 

 

A Deputada Maria de Belém Roseira (PS), Vice-Presidente da 

Delegação da AR à APCE, participou, em substituição do Presidente, 

Deputado Mota Amaral (PSD), no Seminário sobre o tema ''From 

constitutional transition to democratic transition: Tunisian model and 

learned lessons”, organizado pelo Centro Norte-Sul de Lisboa e a 

Embaixada da Tunísia. 

O seminário decorreu no Monumento das Descobertas, em Belém.  

 

 

15-16 setembro: 

 

O Deputado Mota Amaral participou no Fórum de Lisboa, do Centro 

Norte-Sul do Conselho da Europa, que teve lugar no Centro Ismaili, 

sobre o tema: Electoral processes and democratic consolidation in the 

countries of the southern Mediterranean. 

 

 

 

 

 

 

12 junho: 

 

Realizou-se, na Sala do Senado, a Cerimónia de Entrega do Prémio 

Norte-Sul do Conselho da Europa. 

 

O Prémio de 2013 do Conselho da Europa visa distinguir anualmente 

duas personalidades que se destacaram internacionalmente pela sua 

ação em prol da defesa dos Direitos Humanos e da Democracia 

pluralista.  

 

O Prémio de 2013 foi atribuído a Sua Alteza o Aga Khan e à Rede 

Aga Khan para o Desenvolvimento e à Dra. Suzanne Jabbour.  

 

Esta cerimónia, a que assistiu o Presidente da República, Aníbal 

Cavaco Silva, foi presidida pela Presidente da Assembleia da 

República, Assunção Esteves 

 

 

 

 

11 junho: 

 

Encontro do Secretário-Geral do Conselho da Europa, Thorbjørn 

Jagland (Noruega),  no âmbito da sua recandidatura, com a 

Delegação Portuguesa,  na Assembleia da República. 

 

A Eleição do Secretário-Geral terá lugar no dia 24 de junho, e 

eventual segunda volta, no dia 25, durante a próxima Sessão Plenária 

da APCE, que decorrerá em Estrasburgo, de 23 a 27 de junho. 

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (Alemanha) é a outra 

http://arnet/sites/GARIP/DRI/Documents/Cerimonial.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/NS_Prize_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/NS_Prize_en.asp
http://arnet/sites/GARIP/DRI/Documents/Aga-Khan.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/NS_Prize/Biography_AgaKhanNSP2014.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/NS_Prize/Suzanne%20Jabbour%20bio.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM(2013)158&Language=lanFrench&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM(2013)158&Language=lanFrench&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM(2013)165&Language=lanFrench&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM(2013)165&Language=lanFrench&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
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02 abril: 

 

Realizou-se, na Sala do Senado da Assembleia da República, a 

cerimónia de lançamento de duas publicações relacionadas com os 

direitos das crianças: a versão em língua portuguesa da Convenção 

da Lanzarote do Conselho da Europa e a versão amiga das crianças 

do Terceiro Protocolo Facultativo à Convenção dos Direitos das 

Crianças sobre o procedimento de queixas das Nações Unidas. A 

Sessão de Abertura, presidida, em representação da Presidente da 

Assembleia da República, pela Deputada Maria de Belém Roseira, 

Parlamentar de Referência da Campanha UM sobre CINCO do 

Conselho da Europa contra a violência sexual relativa às crianças 

(Convenção de Lanzarote) e a Sessão de Encerramento foi presidida 

pelo Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social. 

 

A Cerimónia,  organizada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento 

do MSESS, contou ainda com as intervenções da Procuradora-Geral 

da República e do Presidente do Montepio (patrocinador das 

publicações). Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-18 março: 

 

 

 

 

 

O Deputado Nikolaj Villumsen (Dinamarca, UEL), membro da 

Comissão para a Igualdade e a Não-discriminação da Assembleia 

Parlamentar do Conselho da Europa, realizou uma visita de trabalho a 

Lisboa, no âmbito da elaboração do seu relatório sobre a igualdade e 

a crise. O Deputado deslocar-se-á Islândia ainda este ano.  

 

Nikolaj Villumsen pretendeu avaliar o impacto da crise económica e 

das medidas de austeridade na igualdade, em Estados membros do 

Conselho da Europa, e formulou recomendações sobre a forma de 

garantir o respeito da igualdade e a proteção contra a discriminação 

em momentos de austeridade. Mais especificamente, analisou o 

impacto da crise na igualdade de oportunidades, o problema da 

crescente desigualdade e a situação dos grupos vulneráveis. Em 

Lisboa, o Deputado Villumsen reuniu com o Presidente do Tribunal 

Constitucional, o Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança 

Social o Provedor de Justiça, a Secretária de Estado dos Assuntos 

Parlamentares e da Igualdade, Deputados, e com representantes da 

Comissão Europeia, do FMI, dos sindicatos, de ONG’s e académicos. 

Programa 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c305276593139535a5856756157396c63793977636d396e636d46745956397a624335775a47593d&fich=programa_sl.pd
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c305276593139535a5856756157396c63793951556b3948556b464e51553557615778736457317a5a5734784e44417a4d5451756347526d&fich=PROGRAMANVillumsen140314.pdf&Inline=true

