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08-09 dezembro: 

 

 

O Deputado Alberto Costa (PS), Vice-Presidente da Delegação, e a 
Deputada Maria Paula Cardoso (PSD), deslocaram-se a Lima para uma 
Reunião Parlamentar por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas (COP20/CMP10). 

A Reunião Parlamentar de Lima teve como objetivo oferecer aos 
parlamentares a oportunidade de conhecer em primeira mão os problemas e 
as principais direções da COP20 / CMP10, interagir com os negociadores do 
governo diretamente envolvidos no processo de tomada de decisão, e obter 
uma melhor compreensão das recomendações adotadas pela IPU sobre a 
ação parlamentar respeitante às alterações climáticas, e trocar pontos de 
vista sobre o acompanhamento parlamentar da Conferência das Nações 
Unidas sobre mudanças Climáticas, em Lima. 

A Reunião Parlamentar de Lima (2014), foi a quarta reunião que a UIP 
realiza. As anteriores reuniões também coincidiram com as sessões da 
UNFCCC em Copenhague (2009), Cancun (2010) e Durban (2011) e 
incluiram vários painéis interativos e apresentações e contou com a 
participação dos principais especialistas e funcionários das Nações Unidas e 
outras organizações internacionais. 

A mudança climática é um problema complexo. Apesar de ter uma natureza 
ambiental, está intimamente ligada a uma série de questões globais, tais 
como o desenvolvimento económico, a erradicação da pobreza, crescimento 
populacional e gestão de recursos, entre outros. Portanto, não é de estranhar 
que as negociações intergovernamentais sob os auspícios da UNFCCC, com 
base no consenso, têm progredido muito lentamente nos últimos anos. 

 

 

 

19-20 novembro: 

 

O Vice-Presidente da Assembleia da República, Deputado Guilherme Silva 
(PSD), Presidente da Delegação da AR à UIP e a Deputada Rosa Maria 
Albernaz (PS), membro efetivo desta delegação, participam na Audição 
Parlamentar 2014 da 69ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas 
na sede da Organização das Nações Unidas, a reunião deste ano terá como 
tema: -“Garantir uma abordagem centrada nas pessoas para novas metas de 
desenvolvimento sustentável: uma responsabilidade compartilhada”.  

 Relatório Deputado Guilherme Silva  

 

 

12-16 outubro: 

 

Os Deputados Guilherme Silva (Vice-Presidente da Assembleia da República 
e Presidente da Delegação - PSD), Alberto Costa (Vice-Presidente da 
Delegação – PS), José de Matos Rosa (PSD), Maria Paula Cardoso (PSD), 
Duarte Pacheco (PSD), Rosa Maria Albernaz (PS), Fernando de Jesus (PS) 
e Hélder Amaral (CDS/PP) participaram na 131ª Assembleia da UIP que se 

http://app.parlamento.pt/darpages/dardoc.aspx?doc=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a79394551564a4a5353394551564a4a5355467963585670646d38764e433743716955794d464e6c633350446f32386c4d6a424d5a5764706332786864476c325953395464574a7a77366c796157556c4d6a42454c3052425569314a535331454c5441774e7935775a47593d&nome=DAR-II-D-007.pdf
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realizou em Genebra.  

O principal tema da Assembleia: “Alcançar a igualdade de género, o fim da 
violência contra as mulheres”.  

Os Deputados portugueses participaram também nos trabalhos: 

 Grupo dos Doze Mais (países ocidentais);  

 GRULAC + 3 (países da América Latina, Portugal, Espanha e Andorra)  

 Conselho Diretivo;  

 Mulheres Parlamentares; 

 Grupo de Facilitadores para Chipre e 

 nas quatro Comissões permanentes onde foram discutidos e votados 
os relatórios e resoluções com os seguintes temas:  

 1ª Comissão – Paz e Segurança Internacional: “O papel dos 
parlamentos em encontrar um equilíbrio entre a segurança 
nacional, a segurança humana e liberdades individuais, e em 
evitar a ameaça à democracia”.  

 2ª Comissão – Desenvolvimento sustentável, finanças e 
comércio: “Elaboração de um novo sistema de governança da 
água: Promoção da ação parlamentar sobre a água”.  

 3ª Comissão – Democracia e direitos humanos: “A soberania 
nacional, não-ingerência nos assuntos internos dos Estados e 
dos direitos humanos no direito internacional”.  

 4ª Comissão – Assuntos das Nações Unidas: “Cooperação 
internacional para uma estratégia integrada para resolver o 
problema mundial das drogas”. 

 

Durante a 131ª Assembleia da União Interparlamentar (UIP), o Deputado 
Duarte Pacheco (PSD) foi eleito auditor interno para o exercício orçamental 
de 2015. A candidatura foi apresentada pela delegação portuguesa e 
apoiada pelo Grupo Geopolítico ao qual Portugal pertence – o Grupo dos 
Doze Mais. Sublinhe-se que o trabalho do Deputado Duarte Pacheco   será 
feito num contexto onde a UIP terá que, exercício de 2015, manter o valor 
global de 2014, apesar da contribuição dos países ter baixado em 3,4%, 
obrigando assim ao desenvolvimento de uma gestão ainda mais ambiciosa 
para assegurar os seus níveis de atividade na promoção da democracia, do 
parlamentarismo, do desenvolvimento e da paz mundial. 

 Relatório Assessora da Delegação  

 

 

10-11 outubro: 

 

Os Deputados Duarte Pacheco (PSD) e Hélder Amaral (CDS-PP), 
deslocaram-se a Genebra, para participarem na primeira Conferência 
Mundial de Jovens Parlamentares UIP. 

Esta Conferência reuniu jovens membros dos parlamentos, líderes juvenis de 
outras esferas da vida e especialistas de todo o mundo.  

http://app.parlamento.pt/darpages/dardoc.aspx?doc=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a79394551564a4a5353394551564a4a5355467963585670646d38764e433743716955794d464e6c633350446f32386c4d6a424d5a5764706332786864476c325953395464574a7a77366c796157556c4d6a42454c3052425569314a535331454c5441774e7935775a47593d&nome=DAR-II-D-007.pdf
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A Conferência incidiu sobre a participação dos jovens na política.  

Embora os jovens tenham estado na vanguarda de muitos movimentos de 
massa recentes para a democracia e o respeito das liberdades e direitos 
socioeconómicos, estudos e pesquisas mostraram que são cada vez mais os 
jovens desiludidos com a política convencional. Isto coloca um desafio à 
democracia no mundo.  

A Conferência teve como objetivo encontrar formas e meios de estimular a 
participação dos jovens e ajudar a definir a agenda da juventude na política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-03 outubro: 

 

Os Deputados Alberto Costa (PS) e Duarte Pacheco (PSD) participaram no 
Fórum Público da Organização Mundial do Comércio (OMC) 2014 e na 
reunião organizada pela UIP e Parlamento Europeu, em Genebra. 

Nos últimos anos, a Organização Mundial do Comércio (OMC) estabeleceu 
uma tradição de realizar eventos públicos anuais, onde os participantes do 
governo, o parlamento, a sociedade civil, o setor empresarial, da academia e 
dos média refletem em conjunto sobre o funcionamento do sistema de 
comércio multilateral e analisam o estado institucional da OMC.  

Este ano o Fórum teve por tema : “Porque é que o comércio interessa a 
todos?” 

A União Interparlamentar e o Parlamento Europeu têm sido associados com 
fóruns públicos da OMC em diversas ocasiões, tendo encontros 
parlamentares organizados no âmbito do programa global destes fóruns.  

Fórum Público da OMC 2014 foi realizada nas instalações da OMC, em 
Genebra (Centro de William Rappard) 1-3 Outubro. 

Como parte da programação do Fórum, que incluiu um grande número de 
eventos separados, a UIP e o Parlamento Europeu organizaram uma sessão 
parlamentar intitulada Pós-Bali agenda subordinada ao tema: “Onde a 
supervisão parlamentar se encaixa? “ 

Através de vários mecanismos institucionais, os parlamentos são 
responsáveis por fornecer um controlo democrático efetivo do sistema de 
comércio multilateral consagrados pela OMC. Supervisionam negociações 
comerciais internacionais e controlam a execução dos compromissos 
assumidos pelos governos. 

Como representantes do povo, os parlamentares estão bem colocados para 
ouvir e transmitir à OMC as preocupações e aspirações dos cidadãos, 
empresas e outras partes interessadas.  

Ao mesmo tempo, os legisladores têm a sua própria quota de 
responsabilidade de garantir que os benefícios do comércio são distribuídos 
de forma justa e contribuir para a redução da pobreza e da desigualdade. 

 À medida que a OMC avança na elaboração do programa de trabalho de 
pós-Bali, é necessário criar uma nova energia para a dimensão parlamentar 
da OMC também.  
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A sessão parlamentar, foi uma oportunidade para considerar diferentes 
respostas políticas para enfrentar esse desafio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-25 julho: 

 

A UIP (União Interparlamentar), em conjunto com o PNUD (Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento) e a UNAIDS (Programa Conjunto 
das Nações Unidas sobre HIV/AIDS), realizou uma reunião, em Melbourne, 
por ocasião da 20ª Conferência Internacional sobre a SIDA. 

Esta reunião forneceu aos membros às delegações um up-to-date de 
informações sobre questões relacionadas com a epidemia do HIV, e serviu 
como um fórum para troca de opiniões sobre as principais questões que 
afetam a resposta à SIDA, nomeadamente através da resposta ao HIV num 
novo cenário internacional.  

A XX International AIDS Conference é uma Conferência bienal sobre as 
questões do HIV/SIDA. 

O HIV/SIDA tem visto algum otimismo renovado ao longo dos últimos anos, 
com ganhos substanciais feitos em cura e pesquisa de vacinas, um número 
crescente de pessoas que recebem tratamento antirretroviral, queda das 
taxas de infeção e mais evidências sobre o tratamento e prevenção. No 
entanto, este progresso não tem sido universal, com muitas regiões ainda se 
debatendo para lidar com a sua epidemia de HIV, entre um cenário de 
crescente infeções e dificuldades no financiamento, implementação e 
desafios políticos.  

A resposta à AIDS é um investimento em longo prazo e a intenção é 
revolucionar a prevenção do HIV, catalisar a próxima fase do tratamento, 
serviços e apoio, e promover Direitos Humanos e igualdade de género. 

Participaram o Vice-Presidente Guilherme Silva (PSD), Presidente da 
Delegação e os Deputados José de Matos Rosa (PSD) e Rosa Maria 
Albernaz (PS). 

 Relatório Assessora da Delegação 

 

 

 

10-13 junho: 

 

As Deputadas Maria Paula Cardoso (PSD) e Gabriela Canavilhas (PS) 
deslocaram-se a Londres, em representação da Delegação da AR à UIP, 
para participar na Conferência “End Sexual Violence in Conflict Global 
Summit in London”.  

Participaram também no painel de discussão ““Implementing the Preventing 
Sexual Violence Initiative”, da iniciativa do Grupo Britânico da UIP, no dia 12 
de junho 

 

08-10 maio: 

 

WORLD e-PARLIAMENT - CONFERENCE 2014 “Lessons learned and future 
horizons” – Seul. 

A Conferência Mundial e-Parlamento é uma Conferência bienal sobre o uso 

http://app.parlamento.pt/darpages/dardoc.aspx?doc=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a5355786c5a79394551564a4a5353394551564a4a5355467963585670646d38764e433743716955794d464e6c633350446f32386c4d6a424d5a5764706332786864476c325953395464574a7a77366c796157556c4d6a42454c3052425569314a535331454c5441774e4335775a47593d&nome=DAR-II-D-004.pdf
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de tecnologias de informação e comunicação (TIC).  

Esta Conferência abordou a política e as perspetivas técnicas para melhoria 
da representação, legislação e fiscalização e aumento da abertura do 
parlamento, acessibilidade, responsabilidade e eficácia.  

A sexta Conferência Mundial e-Parlamento pretendeu fazer um balanço dos 
progressos realizados pela comunidade parlamentar para responder às 
solicitações dos cidadãos para uma maior abertura e diálogo institucional.  

Participaram os Deputados Alberto Costa (PS), Vice-Presidente da 
Delegação, Duarte Pacheco (PSD), Fernando de Jesus (PS) e Fernando 
Virgílio Macedo (PSD). 

    

 

 

 

 

 

 

07-09 abril: 

 

Uma Delegação da Assembleia da República à União Interparlamentar 
participou na Conferência Internacional Parlamentar que teve como principal 
tema em debate “Os Parlamentos e os Direitos dos Povos Indígenas”, em 
Santa Cruz de la Sierra (Bolívia).  

Os temas em debate foram: 

 O marco legislativo atual dos direitos dos povos indígenas, 
compreendida na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos 
Povos Indígenas, ed 2007 

 Os resultados previstos da Conferência Mundial sobre os Povos 
Indígenas, que terá lugar em setembro de 2014. 

 As atividades parlamentar dirigidas à promoção dos direitos dos povos 
indígenas. 

 O consentimento livre, previsto e com conhecimento de causa. 

 A contribuição parlamentar para a Conferência Mundial sobre Povos 
Indígenas. 

Esta Conferência Internacional foi organizada em conjunto pela União 
Interparlamentar e pela Assembleia Legislativa da Bolívia. 

A delegação da Assembleia da República à UIP foi constituída pelos 
Deputados Duarte Pacheco (PSD) e Rosa Maria Albernaz (PS). 

 

 

 

 

16-20 março: 

 

Os Deputados Guilherme Silva (Vice-Presidente da Assembleia da República 
e Presidente da Delegação - PSD), Alberto Costa (Vice-Presidente da 
Delegação – PS), José de Matos Rosa (PSD), Maria Paula Cardoso (PSD), 
Duarte Pacheco (PSD), Rosa Maria Albernaz (PS), Fernando de Jesus (PS) 
e Helder Amaral (CDS/PP) participaram na 130ª Assembleia da UIP que se 
realizou em Genebra. 

O principal tema em debate foi “Os 125 anos da UIP: Renovação do 
Compromisso pela Paz e Democracia”. 

Os Deputados portugueses participaram também nos trabalhos do Grupo dos 
Doze Mais (países ocidentais); GRULAC + 3 (países da América Latina, 
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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: “Rumo a um mundo livre de 
armas nucleares: A contribuição dos parlamentos”.  

• 2ª Comissão – Desenvolvimento sustentável, finanças e comércio: “Para 
um desenvolvimento resistente ao risco: Levando-se em consideração as 
tendências demográficas e os condicionalismos naturais”. 

• 3ª Comissão – Democracia e direitos humanos: “O papel dos parlamentos 
na defesa dos direitos das crianças, em especial as crianças migrantes não 
acompanhadas, e na prevenção de sua exploração em situações de guerra e 
de conflito”.  

Em paralelo a esta reunião decorreram, também em Genebra, os trabalhos 
da Associação de Secretários-Gerais de Parlamento 

 Relatório Assessora da Delegação 
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