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07 Outubro: 

 

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

parlamentos e a CEDAW que teve como tema este ano ““Legislar para os 

Direitos das Mulheres”, o qual foi organizado pela União Interparlamentar e o 

Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Participou 

neste seminário a Deputada Rosa Maria Albernaz (PS) 

 

A União Interparlamentar ainda organizou um seminário sobre o tema 

“Implementação da Convenção Internacional dos Direitos Civis e Políticos e da 

Convenção Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais:  Qual o 

papel dos Parlamentos”, o qual teve lugar no dia 7 de Outubro em Genebra 

imediatamente após a 123ª Assembleia da União Interparlamentar. Participou 

neste seminário o Deputado Alberto Costa (PS) e o Deputado Duarte Pacheco 

(PSD) 

 
 
 

27-29 Maio: 

 

No âmbito da Aliança das Civilizações das Nações Unidas teve lugar no Rio de 

Janeiro, o Terceiro Fórum com o tema “Bridging Cultures, Building Peace” e, por 

ocasião desse evento, a União Interparlamentar organizou ainda um encontro 

parlamentar no dia 27 de Maio 
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04-06 Outubro: 

 

A 123ª 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 3 de Outubro. 

Para além da sessão plenária houve debates sobre os temas em discussão 

pelas três Comissões Permanentes (Paz e Segurança Internacional; 

Desenvolvimento Sustentável, Finanças e Comércio; Democracia e Direitos 

Humanos) e reuniram o Conselho Directivo, os Grupos Geopolíticos e a 

Comissão para os Assuntos da Nações Unidas. 

A delegação da AR à UIP que participou nas reuniões foi constituída pelo 
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Deputado Alberto Costa (PS), Presidente da Delegação, a Deputada Rosa 
Maria Albernaz (PS), o Deputado Duarte Pacheco (PSD), a Deputada Rosalina 
Martins (PS) e pelo Deputado Emídio Guerreiro (PSD) 

 Relatório Secretária  de Delegação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 Março-01 Abril: 

 
A 122ª Assembleia da União Interparlamentar (reunião plenária) teve lugar em 
Banguecoque. A primeira reunião do Grupo Geopolítico dos “Doze Mais”, de 
que Portugal faz parte, decorreu no dia 26 de Março. 

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 e os Grupos 
Geopolíticos. 

O debate geral foi consagrado à situação política, económica e social no mundo 
com o tema global “O Parlamento no centro da reconciliação política e a boa 
governação”. Foram ainda debatidos três temas, ao nível das comissões 
permanentes, designadamente: 

 A Cooperação e a responsabilidade partilhada na luta mundial contra o 
crime organizado, nomeadamente o tráfico de drogas, a venda ilícita 
de armas, o tráfico humano e o terrorismo transfronteiriço; 
 

 O papel dos parlamentos no desenvolvimento da cooperação sul-sul e 
triangular com vista ao acelerar a realização dos Objectivos do Milénio 
para o Desenvolvimento; 
 

 A participação dos jovens no processo democrático. 
 

Paralelamente à 122ª Assembleia, e durante o mesmo período, realizou-se a 
reunião da Associação dos Secretários Gerais dos Parlamentos da UIP 

 Relatório Secretária  de Delegação 
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