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12-16 novembro: 

 

O Deputado Duarte Pacheco (PSD), Vice-Presidente Jorge Lacão (PS), 

Deputado Virgílio Macedo (PSD) e a Deputada Rosa Maria Albernaz (PS), 

deslocaram-se a Marraquexe para uma Reunião Parlamentar por ocasião da 

Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas 

(COP22/CMP12). 

 

A Reunião Parlamentar de Marraquexe teve como objetivo oferecer aos 

parlamentares a oportunidade de conhecer em primeira mão os problemas e 

as principais direções da COP22 / CMP12, interagir com os negociadores do 

governo diretamente envolvidos no processo de tomada de decisão, e obter 

uma melhor compreensão das recomendações adotadas pela UIP 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. 

 

A alteração 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. 

23-27 outubro: 

 

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

lugar em Genebra, a 135ª Assembleia Geral da UIP subordinada ao tema 

Human rights abuses as precursors of conflict: Parliaments as early 

responders.  

 

Para além da sessão plenária reuniram ainda as quatro Comissões 

Permanentes (Paz e Segurança Internacional; Desenvolvimento Sustentável, 

Finanças e Comércio; Democracia e Direitos Humanos e Assuntos das Nações 

Unidas), o Conselho Diretivo, os Grupos Geopolíticos e das Delegações da 

CPLP à UIP. 

 

O Deputado Duarte Pacheco (PSD), Presidente da Delegação Permanente 

da Assembleia da República à União Interparlamentar (UIP), foi eleito 

Presidente do Grupo Geopolítico dos Doze Mais, por aclamação. 

http://www.ipu.org/conf-e/135agnd.htm
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 A eleição realizou-se no âmbito dos 

trabalhos da 135ª Assembleia Geral 

da União Interparlamentar, que 

decorreram em Genebra, na Suíça.  

 

O Deputado Duarte Pacheco, é 

também Vice-Presidente da 

Comissão Permanente de Paz e 

Segurança Internacional da UIP e foi eleito sucessivamente, em 2007, 2009, 

2011, 2013 e 2015 Auditor Interno da UIP. 

 

A UIP é, atualmente, a organização internacional dos Parlamentos do Estados 

soberanos. Nos termos dos seus Estatutos, partilha os objetivos da 

Organização das Nações Unidas e apoio os seus esforços, trabalhando com 

ela em estreita colaboração. 

 

Tem como objetivo central fomentar as relações pessoais entre os membros 

de todos os Parlamentos e reuni-los numa ação comum tendente a manter e 

assegurar a plena participação dos respetivos Estados na consolidação e 

desenvolvimento das instituições representativas e na promoção da paz e 

cooperação internacional, apoiando sobre tudo os objetivos das Nações. 

Pronuncia-se sobre todos os problemas internacionais suscetíveis de solução 

por via parlamentar e apresenta sugestões com vista ao desenvolvimento das 

instituições parlamentares, melhoria do seu funcionamento e realce do seu 

prestígio. 

 

O Grupo dos Doze Mais, onde Portugal se insere, é um órgão de coordenação 

que reúne grupos nacionais no seio da União Interparlamentar cujos 

parlamentos são baseados em democracias ocidentais multipartidárias e 

outros princípios democráticos consagrados na Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem. A composição do grupo inclui aqueles que eram membros 

com adoção destas regras, sendo constituído pelos seguintes países: Albânia, 

Alemanha, Andorra, Austrália, Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, 

Bulgária, Canadá, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Eslováquia, 

Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Geórgia, Grécia, Hungria, 

Islândia, Irlanda, Israel, Itália, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, 

Antiga República Jugoslava da Macedónia Malta, Mónaco, Montenegro, 
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Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polónia, Portugal, Reino Unido Roménia, 

San Marino, Sérvia, Suécia, Suíça, Turquia e Ucrânia. 

 

Observadores: Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e o 

Parlamento Europeu 

 

UIP - http://www.ipu.org/ 

 

Grupo dos Doze Mais - http://12plus.net/ 

28-29 agosto: 

 

O Deputado Duarte Pacheco, Presidente da Delegação da AR à UIP, na 

qualidade de Vice-Presidente da Comissão Permanente para a Paz e 

Segurança Nacional daquela organização, participou nos trabalhos da 

Conferência organizada pelo Parlamento da República do Cazaquistão, 

Ministério dos Negócios Estrangeiros do Cazaquistão e dos Parlamentares 

para a Não Proliferação Nuclear e para o Desarmamento (PNND), que teve 

lugar em Astana, Cazaquistão. 

 

A Conferência, sobre o tema “Building a Nuclear – Weapon – Free World”, 

surgiu na sequência da reunião ocorrida em Praga em outubro de 2015 e teve 

por objetivo a abordagem de assuntos sobre a segurança global nas áreas da 

não proliferação nuclear e desarmamento. 

07 junho: 

 
Reunião de Alto Nível sobre a erradicação da Sida. Participou a Deputada 
Teresa Morais. Sede das Nações Unidas. 
 

 Relatório Deputada Teresa Morais (PSD) 

23-28 maio: 

 
69ª Assembleia Mundial da Saúde. Participou o Deputado José Manuel 
Marques de Matos Rosa (PSD), Geneve. 

 

 Relatório Deputado José Manuel Marques de Matos Rosa (PSD) 

 

18-23 março: 

 
A 134ª Assembleia da União Interparlamentar (UIP) e reuniões conexas, 

tiveram lugar em Lusaca. 

O debate geral teve por tema “ O rejuvenescimento democracia, dando voz 

aos jovens”. 

http://www.ipu.org/
http://12plus.net/
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c326468636d6c774c305253535339535a577868644739796157397a4c31564a554339455a5842664d5459765532566b5a553568773664765a584e56626d6c6b59584d744e327031626d68764c6e426b5a673d3d&fich=SedeNa%c3%a7oesUnidas-7junho.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c326468636d6c774c305253535339535a577868644739796157397a4c31564a554339455a5842664d545976523256755a574a79595638794d7930794f453168615738784e6935775a47593d&fich=Genebra_23-28Maio16.pdf&Inline=true
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Para além das Sessões Plenárias decorreram as reuniões das quatro 

Comissões Permanentes (Paz e Segurança Internacional; Desenvolvimento 

Sustentável, Finanças e Comércio; Democracia e Direitos Humanos e 

Assuntos das Nações Unidas); o Conselho Diretivo, os Grupos Geopolíticos, a 

Comissão das Mulheres, o Fórum dos Jovens Parlamentares UIP, do Grupo 

Geopolítico dos “Doze Mais”, de que Portugal faz parte, e a reunião dos 

Presidentes das Delegações da CPLP à UIP. 

A Delegação Portuguesa foi composta pelos Deputados Duarte Pacheco 

(PSD) – Presidente da Delegação, Jorge Lacão (PS) Vice-Presidente da 

Delegação, Teresa Morais (PSD), José de Matos Rosa (PSD), Fernando 

Virgílio Macedo (PSD) e Hortense Martins (PS). 

Informações sobre a 134ª Assembleia Geral da UIP | Deputados eleitos 

16-17 fevereiro: 

 

 

O Deputado Fernando Virgílio Macedo (PSD) participou na 35ª sessão do 

Comité Diretor da Conferência Parlamentar sobre a Organização Mundial do 

Comércio (OMC), no Parlamento Europeu, em Bruxelas 

Os membros do Comité de Diretor foram informados sobre os 

desenvolvimentos recentes nas negociações comerciais multilaterais, 

incluindo o resultado da 10ª Conferência Ministerial da OMC (Nairobi, 15-19 

dezembro de 2015) conhecida como o "Pacote de Nairobi". Após o briefing, os 

membros tiveram uma discussão sobre os meios de fornecer uma contribuição 

parlamentar significativa para o acompanhamento dos resultados da 

Conferência de Nairobi, incluindo a afirmação do papel central da OMC na 

governança do comércio internacional. 

Durante a 34ª sessão do Comité Diretor, a delegação da África do Sul sugeriu 

que a Comissão deve realizar uma série de discussões aprofundadas, com a 

participação de especialistas internacionais, sobre a questão do tratamento 

especial e assistência aos 48 países mais pobres do mundo, 36 dos quais são 

membros da OMC. A sessão do Comité, em Bruxelas, foi uma oportunidade 

para considerar o assunto do ponto de vista dos legisladores que 

supervisionam o trabalho da OMC e estruturas relacionadas. 

Durante esta reunião o Comité Diretor também teve oportunidade para verificar 

os preparativos da Sessão Anual 2016 da Conferência Parlamentar sobre a 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c326468636d6c774c305253535339535a577868644739796157397a4c31564a554339476457356a587a45324c306c755a6d39796257466a6232567a5831564a554335775a47593d&fich=Informacoes_UIP.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c326468636d6c774c305253535339535a577868644739796157397a4c31564a554339476457356a587a45324c3056735a576c765a584e6656556c514c6e426b5a673d3d&fich=Eleioes_UIP.pdf&Inline=true
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OMC, que terá lugar no segundo semestre de 2016, nas instalações da OMC 

em Genebra. 

 Relatório Deputado Virgílio Macedo (PSD) 

 

08-09 fevereiro: 

 

Os Deputados Hortense Martins (PS), membro efetivo desta delegação, e 

Pedro Mota Soares (CDS-PP), membro suplente desta delegação, 

participaram na Audição Parlamentar UIP 2016 na Assembleia Geral das 

Nações Unidas na sede da Organização das Nações Unidas.  

A Audição Parlamentar deste ano foi subordinada ao tema: “ O Problema 

Mundial das Drogas: Balanço e fortalecimento da Resposta Global”. 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c326468636d6c774c305253535339535a577868644739796157397a4c31564a554339455a5842664d545976513239755a6c4268636d78686257567564474679543031444c5445324c544533526b56574c6e426b5a673d3d&fich=ConfParlamentarOMC-16-17FEV.pdf&Inline=true

