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14-15 Dezembro: 

 
No âmbito das actividades da União Interparlamentar (UIP) realizou-se em 
Tirana, Albânia, um seminário regional, organizado pela Union Interparlementar 
e a UNICEF sobre o tema "Elaborar um quadro de protecção da criança: o 
papel dos parlamentares na prevenção da exploração sexual das crianças e dos 
adolescentes".  
O seminário visou facilitar o debate sobre meios e mecanismos de elaboração 
de um quadro de protecção para as crianças, particularmente no que refere 
mecanismos parlamentares destinados a prevenir e combater a exploração 
sexual das crianças 
 

 
 
 
 
 
 
 

28 Novembro-02 Dezembro: 

 
Realizou-se em Doha, Qatar, a Conferência Internacional sobre o 
Financiamento do Desenvolvimento (FdD), reunião organizada pelas Nações 
Unidas.  

Durante esta foi feito o balanço da aplicação da primeira convenção 
internacional sobre o financiamento do desenvolvimento, o Consenso de 
Monterrey, adoptado em 2002. Além disso foram traçados os objectivos e o 
caminho a seguir para a Agenda da FdD nos anos próximos. A Conferência 
internacional concluirá com a adopção de um documento final, actualmente a 
ser negociado pelos Governos nas Nações Unidas.  

Em conformidade com a vontade já expressa inúmeras vezes de cooperar com 
as Nações Unidas neste processo, a UIP convidou os seus membros a assistir à 
Conferência Internacional integrados nas suas delegações nacionais. A UIP 
teve uma audição parlamentar na véspera da Conferência para dar aos 
deputados presentes a possibilidade de se reunirem como grupo e de trocar 
impressões sobre o projecto de documento final. Os peritos do FdD e os 
principais negociadores deste documento estiveram presentes para esclarecer e 
responder a todas as questões que foram levantadas 
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20-21 Novembro: 

 
No âmbito das actividades da União Interparlamentar (UIP) realizou-se em Nova 
Iorque, na sede das Nações Unidas (NU), a Audição parlamentar 2008 da 63ª 
sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.  

A reunião deste ano teve como tema: "Assegurar uma manutenção de paz 
eficaz e prevenir conflitos conforme compromissos assumidos". 
Especificamente, os debates incidiram nas seguintes vertentes do tema: As 
dificuldades actuais das operações de manutenção da paz das NU; A 
segurança humana no quadro das operações de manutenção da paz; A 
violência sexual contra as mulheres e crianças em situações de conflitos; A 
obrigação da proteger: o papel dos Estados Membros, das organizações 
regionais e das NU 
 

 
 
 

16 Outubro: 

 
A União Interparlamentar, em cooperação com a Associação dos Secretários 
Gerais dos Parlamentos (ASGP), organizou uma conferência, em Genebra, 
sobre o tema “Contribuir para a Democracia; reforçar as capacidades para 
resposta às necessidades dos parlamentares em matéria de informação e 
saber” 
 

 
 
 

16 Outubro: 

 
Seminário sobre “A Convenção para a Eliminação de todas as Formas de 
Discriminação contra Mulheres”, Genebra. 

O Seminário teve como tema este ano “O Combate às leis discriminatórias 
contra as mulheres”, o qual é organizado pela União Interparlamentar e o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos 
 

 
 
 
 
 

11-12 Setembro: 

No âmbito das actividades da União Interparlamentar, realizou-se em Genebra, 
a Sessão Anual da Conferência Parlamentar da Organização Mundial do 
Comércio (OMC).  

Esta Conferência é uma iniciativa da UIP a qual se realiza num momento crucial 
para o sucesso das Negociações de Doha e do futuro do sistema de comercial 
multilateral. 

Do programa provisório destacaram-se os temas “Para além de Doha”, “Pode o 
comércio internacional atenuar as alterações climatéricas?” e “O Comércio na 
era da revolução digital”. Sublinha-se ainda o contacto com altos funcionários da 
OMC e os debates sobre as negociações multilaterais desenvolvidas sob os 
auspícios da OMC e o multilateralismo e o bilateralismo na política comercial 

  Relatório Deputados Miguel Ginestal  (PS) e Duarte Pacheco 
(PSD)  

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c31564a554339455a5842664d4467764d5445744d544a54525651756347526d&fich=11-12SET.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c31564a554339455a5842664d4467764d5445744d544a54525651756347526d&fich=11-12SET.pdf&Inline=true
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04-06 Março: 

 
Terceira Conferência Internacional sobre Energias Renováveis (WIREC 2008) 
 

 
27 Fevereiro: 

 
52ª Sessão da Comissão das Nações Unidas sobre o Estatuto da Mulher, Nova 
Iorque  
 

 
 

12-15 Fevereiro: 

 
Fórum Parlamentar e Fórum de Viena sobre “O combate ao tráfico de seres 
humanos”, Viena 

  Relatório Deputados Duarte Pacheco (PSD) e Joaquim Couto 
(PS)  
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13-15 Outubro: 
 

 
A 119ª Assembleia da União Interparlamentar (reunião plenária) teve lugar em 
Genebra. A primeira reunião do Grupo Geopolítico dos “Doze Mais”, de que 
Portugal faz parte, decorreu no dia 12. 
Para além da sessão plenária reuniram ainda as três Comissões Permanentes 
(Paz e Segurança Internacional; Desenvolvimento Sustentável, Finanças e 
Comércio; Democracia e Direitos Humanos); o Conselho Directivo, os Grupos 
Geopolíticos e a Comissão para os Assuntos da Nações Unidas. 
O trabalho desenvolvido ao nível das três Comissões Permanentes servirá de 
suporte às propostas de resolução que deverão ser apresentadas na 120ª 
Assembleia da UIP, prevista para Abril do próximo ano.  

  Relatório Secretária de Delegação 
 
Os temas da agenda de trabalhos foram os seguintes: 

- Promoção da não-proliferação e do desarmamento nuclear, assegurar a 
entrada em vigor do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares: o 
papel dos parlamentos;  

- Alterações climáticas, modelos de desenvolvimento sustentável e energias 
renováveis; 

- Liberdade de expressão e o direito à informação. 
Paralelamente à 119ª Assembleia, e durante o mesmo período, realizou-se a 
reunião da Associação dos Secretários Gerais dos Parlamentos da UIP 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c31564a554339455a5842664d4467764d5449744d545647525659756347526d&fich=12-15FEV.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c31564a554339455a5842664d4467764d5449744d545647525659756347526d&fich=12-15FEV.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c31564a554339476457356a587a41344c7a457a4c544531543356304c6e426b5a673d3d&fich=13-15Out.pdf&Inline=tr
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13-18 Abril: 

 

A 118ª Assembleia da União Interparlamentar (reunião plenária) teve lugar na 
Cidade do Cabo. A primeira reunião do Grupo Geopolítico dos “Doze Mais”, de 
que Portugal faz parte, decorreu no dia 12. 

  Relatório Deputado Rui Vieira (PS) 
 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c31564a554339455a5842664d4467764d544d744d546842516c49756347526d&fich=13-18ABR.pdf&Inline=true

