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19-20 Novembro: 

 

No âmbito das actividades da União Interparlamentar (UIP) realizou-se em Nova 

Iorque, na sede das Nações Unidas, a Audição parlamentar 2009 da 64ª 

Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Recordo que a reunião 

conjunta ONU-UIP é realizada de acordo com o estabelecido na Resolução 61/6 

e 63/24 da Assembleia Geral das Nações Unidas. 

A reunião deste ano teve como tema: "A mobilização política e a aplicação de 

medidas eficazes no combate à grise económica mundial”. Especificamente, os 

debates irão incidir nas seguintes vertentes do tema: 

·  O panorama actual da resposta internacional à crise; 

·  A resposta ecológica: soluções para uma economia sustentável; 

·  O impacto social da crise: medidas de segurança, bens públicos e os 

direitos dos trabalhadores; 

·  Mobilização para uma maior transparência do sistema financeiro 

 

 

 

 

 

 

22 Outubro: 

 

Realizou-se em Genebra, o sétimo Seminário de informação sobre os 

parlamentos e a CEDAW que teve como tema este ano “Celebrando CEDAW e 

o seu Protocolo Opcional: 30 anos a melhorarem os direitos das mulheres”, o 

qual é organizado pela União Interparlamentar e o Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Direitos Humanos 

 

A União Interparlamentar, em cooperação com a Associação dos Secretários 

Gerais dos Parlamentos (ASGP), organizou uma conferência sobre o tema 

“Avaliando o Parlamento: objectivos, métodos, resultados e impacto”. O 

Seminário teve lugar em Genebra imediatamente após a 121ª Assembleia da 

União Interparlamentar 
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07-08 Maio: 

 

No âmbito das actividades da União Interparlamentar (UIP) realizou-se em 

Genebra, no Palácio das Nações, uma Conferência parlamentar sobre a actual 

crise financeira e económica mundial e sobre a forma como a comunidade 

internacional deverá reagir perante esta crise. 

A Conferência ofereceu aos representantes dos países membros da UIP a 

oportunidade de se informarem junto dos líderes das principais instituições 

económicas e financeiras, que têm por missão encontrar soluções para a crise, 

e de trocar impressões com os mesmos. Esta iniciativa incluiu reunião-debates, 

audições parlamentares, mesas redondas e discussões às quais participaram 

altos representantes das Nações Unidas, das instituições de Bretton Woods, do 

G-20 e outros 

 

 

 

 

27-28 Abril: 

 

No âmbito das actividades da União Interparlamentar (UIP) realizou-se um 

seminário regional organizado pelo Grupo britânico da UIP, no seguimento do 

lançamento em 2007 do fascículo da União Interparlamentar (UIP) intitulado 

«Da exclusão à igualdade : concretizar os direitos das pessoas incapacitadas», 

a fim de informar os parlamentares sobre a Convenção para os Direitos de 

Pessoas Incapacitadas e para compelir a que os seus governos ratifiquem este 

importante tratado. Este seminário teve lugar em Londres, na House of 

Commons 
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19-21 Outubro: 

 

A 121ª 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 18 de Outubro. 

 

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. 

 

Os temas da agenda de trabalhos foram os seguintes: 

 

- A cooperação e a responsabilidade partilhada na luta mundial contra o 

crime organizado, designadamente o tráfico de narcóticos, a venda ilícita de 

armas e o terrorismo transfronteiriço;   

- O papel dos parlamentos no desenvolvimento das cooperações Sul-Sul e 

triangulares com vista à realização dos Objectivos do Milénio para o 

Desenvolvimento; 

- A participação dos jovens no processo democrático. 

       O trabalho desenvolvido ao nível das três Comissões Permanentes serviirá 

de suporte às propostas de resolução que serão apresentadas na 122ª 

Assembleia da UIP, prevista para Abril do próximo ano em Banguecoque 

 

 Relatório Secretária  de Delegação 

  

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c31564a554339476457356a587a41354c3142735a573550593351774f5335775a47593d&fich=PlenOct09.pdf&Inline=t
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05-10 Abril: 

 

A 120ª Assembleia da União Interparlamentar (reunião plenária) teve lugar em 

Addis Abeba. A primeira reunião do Grupo Geopolítico dos “Doze Mais”, de que 

Portugal faz parte, decorreu no dia 4 de Abril. 

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 serviu de 

suporte às propostas de resolução que deverão ser apresentadas na 121ª 

Assembleia da UIP, prevista para Outubro do corrente ano.  

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 

 

 Relatório Secretária  de Delegação 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c31564a554339476457356a587a41354c7a413251554a534d5441756347526d&fich=06ABR10.pdf&Inline=true

