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06-07 dezembro: 

 

 

Decorreu em Nova Iorque, na sede das Nações Unidas, a Audição 

parlamentar 2012 da 67ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. 

Recorda-se 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: "O caminho menos percorrido: o papel 

de parlamentos na prevenção do conflito, reconciliação e na construção da 

paz”.  

A Delegação da Assembleia da República a esta reunião foi constituída pelos 

Deputados Alberto Costa (PS) e Paula Cardoso (PSD) 

 

 

 

12-13 novembro: 

 

  

No âmbito das atividades promovidas pela União Interparlamentar (UIP), teve 

lugar em Genebra um Workshop intitulada “Revisão periódica de Relatórios 

sobre Direitos Humanos”. A Assembleia da República fez-se representar 

nesta iniciativa pelo Deputado Duarte Pacheco (PSD), membro efetivo da 

Delegação da Assembleia da República à UIP 

 

 

 

24-26 Setembro: 

 

No âmbito da 67ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas tiveram 

lugar em Nova Iorque duas reuniões que contaram com a presença de 

parlamentares da UIP: 

 Reunião de Alto Nível da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o 

Estado de Direito (24 setembro); 

 Reunião Parlamentar sobre o Estado de Direito (26 de setembro). 

A Delegação da Assembleia da República a estas reuniões foi constituída 

pelos Deputados Duarte Pacheco (PSD) e Fernando de Jesus (PS)  

 

28-29 Julho: 

 

O “10º Seminário de Especialistas de Estudos Parlamentares e de 

Parlamentares” realizou-se em Oxfordshire. A Assembleia da República 

esteve representada nesta iniciativa pelos Deputados Duarte Pacheco (PSD) 

e Alberto Costa (PS), ambos membros efetivos da Delegação 
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20-22 junho: 

 

Realizou-se no Rio de Janeiro, uma Audição Parlamentar no âmbito da 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – 

Rio+20. A Conferência teve como objetivo recuperar o espírito da primeira 

Conferência do Rio, em 1992, e de reorientar as políticas nacionais e 

internacionais para o desenvolvimento sustentável. A Delegação da 

Assembleia da República a esta reunião foi constituída pelo Deputado Duarte 

Pacheco (PSD) e pela Deputada Rosa Maria Albernaz (PS) 

 
 
 
 

12 março: 

 

Na qualidade de Auditor Interno da União Interparlamentar (UIP), o Deputado 

Duarte Pacheco deslocou-se à Sede da UIP em Genebra, para analisar os 

relatórios finais de contas desta organização internacional, os quais deverão 

ser aprovados durante a próxima reunião plenária da UIP em Kampala, 

Uganda. O Deputado Duarte Pacheco (PSD) foi eleito Auditor Interno em 

Outubro de 2010, em Genebra, durante a 123ª Assembleia Plenária da UIP. 

Este mandato é de um ano, de 1 de janeiro a 31 de dezembro 2011 

 
 
 
 

29 fevereiro: 

 

Realizou-se em Nova Iorque, na sede das Nações Unidas, uma Audição 

parlamentar por ocasião da 56ª Sessão da Comissão das Nações Unidas 

para o Estatuto das Mulheres. A reunião deste ano teve como tema: 

"Reforçar o poder das mulheres rurais: qual o papel para os Parlamentos?”.  

A Delegação da Assembleia da República a esta reunião foi constituída pelo 

Deputado Alberto Costa (PS), Vice-Presidente da Delegação da AR à UIP e 

pela Deputada Paula Cardoso (PSD) 

   
 Sessões -  2012 
  

 
 
 
 
 

21-26 outubro: 

 

A 127ª Assembleia da União Interparlamentar (reunião plenária) teve lugar no 

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

Portugal faz parte, decorreu no dia 21 de outubro. Para além da sessão 

plenária tiveram também lugar vários debates temáticos e reuniram, ainda, o 

Conselho Diretivo, os Grupos Geopolíticos e a Comissão para os Assuntos 

da Nações Unidas. 

O debate geral foi consagrado ao tema “Os desafios da cidadania, a 

identidade, diversidade linguística e cultural num mundo globalizado”, no qual 

o Vice-Presidente da Assembleia da República, Guilherme Silva fez uma 

intervenção em nome da Delegação. 
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Foram ainda debatidos vários temas, designadamente: Gestão da rapidez da 

evolução global; Multilateralismo e o papel da diplomacia parlamentar; Pico 

do petróleo: que perspetivas para a segurança energética? Construção da 

paz no pós-conflito; Criar oportunidade para a juventude na economia global 

atual; Saúde materno-infantil; Parlamentos com consciência para as 

questões da igualdade de género. No qual intervieram os membros da 

Delegação nas respetivas Comissões. 

Nesta reunião participaram cerca de 1200 parlamentares e observadores de 

159 países membros da União Interparlamentar, bem como representantes 

de membros associados e ONGs. 

O Deputado Duarte Pacheco (PSD) foi eleito por unanimidade pelo Conselho 

Diretivo da UIP, pela terceira vez, Auditor Interno da UIP para 2013. 

A Delegação da Assembleia da República, em colaboração com o 

Embaixador de Portugal no Canadá, Pedro Moitinho de Almeida, e o Cônsul 

de Portugal em Montreal, Fernando Brito, organizou um encontro com a 

comunidade portuguesa no Québec, no qual participaram cerca de 100 

portugueses residentes na região 

A delegação da Assembleia da República à UIP que participou nesta sessão 

foi constituída pelo Vice-Presidente da Assembleia da Republica Guilherme 

Silva (PSD), Presidente da Delegação, Deputado Alberto Costa (PS), Vice-

Presidente da Delegação, Deputada Rosa Maria Albernaz (PS), Deputada 

Paula Cardoso (PSD), Deputado Fernando de Jesus (PS), Deputado Duarte 

Pacheco (PSD) e Deputado João Pinho de Almeida (CDS/PP). 

O Secretário-Geral, João Cabral Tavares, como membro pleno, participará 

na reunião semestral da Associação dos Secretários Gerais dos Parlamentos 

membros da UIP, que terá lugar no âmbito da 127ª Sessão da União 

Interparlamentar 

 Relatório Assessora da Delegação 

 

 
 
 
 
 

31 março - 05 abril 

 

A 126ª Assembleia da União Interparlamentar (reunião plenária) teve lugar 

em Kampala, Uganda. A primeira reunião do Grupo Geopolítico dos “Doze 

Mais”, de que Portugal faz parte, decorreu no dia 30 de março. O debate 

geral foi consagrado à situação política, económica e social no mundo com o 

tema global “A aproximação entre os parlamentos e as pessoas”.  

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 Diretivo, 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c31564a554339476457356a587a45794c7a4978543156554d6a59756347526d&fich=21OUT26.pdf&Inline=true
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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 127ª 

Assembleia da UIP, prevista para outubro deste mesmo ano.  

Foram ainda debatidos três temas, ao nível das comissões permanentes, 

designadamente: 

 A promoção e a prática da boa governação como meio de se alcançar a 

paz e segurança: as lições dos eventos recentes no Médio Oriente e no 

Norte de África;   

 A redistribuição do poder, não apenas da riqueza: O controlo das 

agendas internacionais; 

 O acesso à saúde como um direito básico: o papel de parlamentares na 

resposta aos desafios primordiais à saúde de mulheres e crianças. 

A delegação da Assembleia da República à UIP que participou nesta sessão 

foi constituída pelos Deputados Alberto Costa (PS), Vice-Presidente da 

Delegação, José Matos Rosa (PSD), Rosa Maria Albernaz (PS), Duarte 

Pacheco (PSD) e João Pinho de Almeida (CDS/PP) 

 Relatório Assessora da Delegação 

 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c31564a554339476457356a587a45794c7a4d78545546534e554643556935775a47593d&fich=31MAR5ABR.pdf&Inline=t

