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16-17 novembro: 

 

 

No âmbito das atividades da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo (APM) 
e da União Interparlamentar (UIP) decorreu em La Valleta, a Conferência 
conjunta “Promoting better regional cooperation towards smart and humane 
migration across the Mediterranean”, reuniu também o Bureau da Comissão 
Económica, Social e Ambiental da APM. 
 
Nos últimos anos, um número crescente de pessoas abriu caminho para a 
Europa pelo Mediterrâneo para fugir dos conflitos em curso e da repressão ou 
buscar de um meio de subsistência na ausência quaisquer oportunidades 
económicas nos seus países de origem. A magnitude e a urgência da corrente 
situação exigem medidas a longo prazo assegurando assim que a migração 
seja governada de forma justa, inteligente e humana, de acordo com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
 
Neste contexto, os parlamentos e os seus membros têm um papel crítico a 
desempenhar na adoção adequada de legislação, garantindo que políticas 
efetivas estejam a ser implementadas e também na mobilização de apoio 
público para tais ações.  
 
Esta conferência explorou o que isso significa concretamente para os países 
recetores, países de trânsito e países de origem. Identificou etapas em que os 
parlamentos destes países podem assumir, inclusive, através de uma 
coordenação e cooperação regional e inter-regional mais forte, para ajudar a 
garantir uma migração justa, inteligente e humana. 
 
As Delegações Permanentes da Assembleia da República da APM e da UIP 
foram representadas pelos Deputados Pedro Roque (PSD), Presidente da 
APM, Vice-Presidente da Delegação da AR à APM e Presidente da Comissão 
Económica, Social e Ambiental da APM, Deputado Duarte Pacheco (PSD), 
Presidente da Delegação da AR à UIP, Vice-Presidente Jorge Lacão (PS), 
Vice-Presidente da Delegação da AR à UIP e pela Deputada Maria das Mercês 
Borges (PSD), membro da Delegação da AR à APM. Relatório 

14-18 outubro: 

 
A Delegação da Assembleia da República à UIP, composta pelos Deputados 
Duarte Pacheco (PSD), Presidente da Delegação, Jorge Lacão (PS), Vice-
presidente da Delegação e pelos membros efetivos Teresa Morais (PSD), José 
Matos Rosa (PSD), Virgílio Macedo (PSD), Rosa Albernaz (PS), Carlos Pereira 
(PS) e Hortense Martins, participaram em St. Petersburgo, na 137ª Assembleia 
Geral da UIP subordinada ao tema Sharing our diversity: The 20th anniversary 
of the Universal Declaration on Democracy. 

http://arnet4/sites/DRIPP/DRIC/Relatorios/UIP/Dep_17/LaValetta_14-16NOV2017.pdf


 
Divisão de Relações Internacionais 

              

União Interparlamentar (UIP) 

Para além da sessão plenária reuniram ainda o Grupo dos 12+, do qual o 
Deputado Duarte Pacheco é Presidente, 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, o Grupo de Facilitadores para Chipre, os demais Grupos 
Geopolíticos e a reunião das Delegações da CPLP à UIP. 
 
Durante a 137ª Assembleia da União Interparlamentar (UIP), em São 
Petersburgo, com a presença de delegações de 156 países, o Deputado 
Fernando Virgílio Macedo (PSD) foi eleito auditor interno para o exercício 
orçamental de 2018. 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 Fernando Virgílio Macedo 
será feito num contexto onde a UIP terá que, exercício de 2018, manter o valor 
global de 2017, apesar da contribuição dos países se manter inalterável, 
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. 

15-19 maio: 

 
O Deputado Duarte Pacheco, Presidente da Delegação da AR à UIP e Vice-
Presidente da Comissão Permanente de Paz e Segurança Internacional 
deslocou-se a Abidjan, Costa do Marfim, onde participou na visita de campo 
organizada pela UIP - Comissões Permanentes de Assuntos da ONU e Paz e 
Segurança Internacional. 
 
Esta visita de campo permitiu aos membros da delegação internacional 
observar o desempenho da Operação de Manutenção da Paz em primeira 
mão.  
 
Reuniu com o Presidente da Assembleia Nacional da Costa do Marfim, 
Ministro do Gabinete do Presidente da República encarregue da pasta da 
Defesa, Ministro do Interior e Segurança, Comissão de Assuntos Sociais e 
Culturais, Comissão de Relações Exteriores, Comissão Nacional para a 
Reconciliação e Compensação da Vitimas de Crise na Costa do Marfim, vários 
funcionários das Nações Unidas, Representantes Especiais e representantes 
das forças de manutenção da paz. 

01-05 abril: 

Uma delegação da Assembleia da República participou na 136.ª Assembleia 
da União Interparlamentar (UIP), Daca, Bangladesh. 
 
O debate geral da reunião plenária teve por tema "Corrigir as desigualdades 
para garantir a todos dignidade e bem-estar".  
 
Além das sessões plenárias, realizaram-se entre outras, reuniões das quatro 
Comissões Permanentes (Paz e Segurança Internacional; Desenvolvimento 
Sustentável, Finanças e Comércio; Democracia e Direitos Humanos; Assuntos 

http://ipu136bangladesh.org/main
http://ipu136bangladesh.org/main
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das Nações Unidas), o Conselho Diretivo, o Grupo de Facilitadores para 
Chipre, os vários Grupos Geopolíticos e as Delegações da CPLP à UIP. 
 
Nesta sessão, o Deputado Duarte Pacheco (PSD) assumiu a Presidência do 
Grupo Geopolítico dos Doze Mais, cargo para o qual foi eleito, por aclamação, 
na última Assembleia-Geral da UIP, realizada em Bruxelas, em outubro de 
2016.  
 
A Delegação Portuguesa integrou os Deputados Duarte Pacheco (PSD), 
Presidente da Delegação, Jorge Lacão (PS), Vice-Presidente da Delegação, 
José de Matos Rosa (PSD), Fernando Virgílio Macedo (PSD) e Hortense 
Martins (PS).  
 
Relatório 

 

http://12plus.net/
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=42
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=179
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=1951
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=4152
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=2225
http://www.parlamento.pt/DeputadoGP/Paginas/Biografia.aspx?BID=2225
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c326468636d6c774c305253535339535a577868644739796157397a4c31564a554339455a5842664d545976523256755a574a79595638794d7930794f453168615738784e6935775a47593d&fich=Genebra_23-28Maio16.pdf&Inline=true
http://arnet/sites/DRIPP/DRIC/Relatorios/UIP/Func_17/Dhaka-1_5ABRIL2017.pdf

