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14-15 novembro: 

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

Nova Iorque, na sede das Nações Unidas, a Audição parlamentar 2013 da 

68ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. A Audição parlamentar 

ONU – UIP reuniu legisladores que fazem parte da Delegação dos 

parlamentos nacionais à UIP assim como de outros parlamentares. A reunião 

conjunta ONU-UIP foi realizada de acordo com o estabelecido na Resolução 

61/6 e 63/24 da Assembleia Geral das Nações Unidas. A Assembleia da 

República fez-se representar nesta iniciativa pelo Deputado Alberto Costa 

(PS), Deputada Rosa Maria Albernaz (PS) e pela Deputada Maria Paula 

Cardoso (PSD), membros da Delegação da Assembleia da República à UIP 

 

 

28-30 outubro: 

No âmbito das atividades promovidas pelo Grupo dos 12+, grupo geopolítico 

na União Interparlamentar (UIP) onde Portugal se insere, teve lugar um 

Seminário Regional sobre a reforma das Políticas sobre Drogas, que se 

realizou em Londres. A Assembleia da República fez-se representar nesta 

iniciativa pelos Deputados Duarte Pacheco (PSD) e Fernando Jesus (PS), 

ambos membros efetivos da Delegação da Assembleia da República à UIP 

 

 

19-23 maio: 

Audição Parlamentar por ocasião da Plataforma Global sobre Redução do 

Risco de Desastres, que se realizou em Genebra. A Assembleia da 

República foi representada nesta iniciativa pelos Deputados Duarte Pacheco 

(PSD) e Fernando de Jesus (PS), ambos membros efetivos da Delegação da 

Assembleia da República à UIP 

 

 

 

 

5-6 março: 

A Deputada Rosa Maria Albernaz (PS) e o Deputado Fernando Virgílio 

Macedo (PSD) participaram numa reunião da UIP intitulada “Estratégias 

Parlamentares para combater a violência contra mulheres e jovens”. Esta 

reunião teve lugar em Nova Iorque, por ocasião da 57ª Sessão da Comissão 

das Nações Unidas sobre o Estatuto das Mulheres 

 

Ainda no âmbito da mesma Comissão os Deputados portugueses 

participaram, no dia 6 de março, em dois Seminários: 

 Mulheres na política: as últimas tendências; 

 Parcerias para fazer face à violência contra mulheres: plataformas de 

parlamentares 

   
 Sessões -  2013 
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07-09 outubro: 

A 129ª Assembleia da União Interparlamentar (reunião plenária) realizou-se 

em Genebra. A primeira reunião do Grupo Geopolítico dos “Doze Mais”, de 

que Portugal faz parte, decorreu no dia 6 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.  

 

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 Paula Cardoso (PSD), Deputada Rosa 

Maria Albernaz (PS) e Deputado Duarte Pacheco (PSD) 

O Adjunto do Secretário-Geral, José Manuel Araújo, participou na reunião 

semestral da Associação dos Secretários Gerais dos Parlamentos membros 

da UIP, que teve lugar no âmbito da 129ª Sessão da União Interparlamentar 

 Relatório Assessora da Delegação 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22-27 abril: 

Os Deputados Guilherme Silva (Vice-Presidente da Assembleia da República 

e Presidente da Delegação - PSD), José Matos Rosa (PSD), Maria Paula 

Cardoso (PSD), Duarte Pacheco (PSD), Fernando de Jesus (PS) e João 

Pinho de Almeida (CDS/PP) participaram na 128ª Assembleia da UIP que se 

realizou em Quito.  

 

O principal tema em debate foi “Do crescimento implacável ao 

desenvolvimento significativo “Buen vivir”: novas abordagens, novas 

soluções.” 

 

Os Deputados portugueses participaram também nos trabalhos do Grupo dos 

Doze Mais (países ocidentais); GRULAC (países da América Latina, 

Portugal, Espanha e Andorra) Conselho Diretivo; e nas três Comissões 

permanentes onde foram discutidos e votados os relatórios e resoluções com 

os seguintes temas: 

 1ª Comissão – Paz e Segurança Internacional: “Reforçar a 

responsabilidade para proteger: o papel do parlamento na 

salvaguarda das vidas civis”.  

 2ª Comissão – Desenvolvimento sustentável, finanças e comércio: 

“Comércio justo e mecanismos inovadores de financiamento para um 

desenvolvimento sustentável”.  

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c306442556b6c514c305253535339535a577868644739796157397a4c31564a554339476457356a587a457a4c7a63744f573931644335775a47593d&fich=7-9out.pdf&Inline=true
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 3ª Comissão – Democracia e direitos humanos: “A utilização dos 

média, incluindo as redes sociais, para aumentar a participação dos 

cidadãos e a democracia”.  

 

Por iniciativa da delegação da Assembleia da República, realizou-se ainda 

uma reunião de trabalho com os países de língua portuguesa que 

participaram nesta Assembleia da UIP. 

 

Em paralelo a esta reunião decorreram, também em Quito, os trabalhos da 

Associação de Secretários-Gerais de Parlamento que contou com a 

presença do Adjunto do Secretário-Geral da Assembleia da República, José 

Manuel Araújo 

 Relatório Assessora da Delegação 

 

 

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

