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21 dezembro: 

 

O Deputado Duarte Pacheco (PSD), na qualidade de Presidente da União 

Interparlamentar (UIP), reuniu no passado dia, por videoconferência, com o 

Presidente da Asambleia Nacional da República do Equador, Eng. César 

Litardo. 

 

Nesta reunião o Deputado teve a oportunidade de abordar a problemática da 

atual situação de pandemia, a necessidade de aumentar a frequência dos 

contactos entre os membros dos vários parlamentos a nível global, questão 

que, efetivamente, já era sentida antes da pandemia. O Deputado teve ainda 

oportunidade de debater os desafios com que a região da América Latina 

atualmente se depara. 

15-18 dezembro: 

 

O Deputado Duarte Pacheco (PSD), na qualidade de Presidente da União 

Interparlamentar (UIP), deslocou-se em missão oficial à Costa Rica, onde se 

encontrou com o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da 

República. 

 

No quadro desta deslocação, participou ainda na Sessão do Grupo da América 

Latina e do Caribe do Parlamento Internacional para a Tolerância e a Paz, que 

decorreu de 16 a 18 de dezembro de 2020, que teve como objetivo debater o 

papel dos parlamentos na promoção da tolerância e paz num tempo de 

pandemia global. 

03 dezembro: 

 
O Deputado Duarte Pacheco (PSD), na qualidade de Presidente da Delegação 

da Assembleia à União Interparlamentar (UIP), organização a que preside, 

participou no Webinar sobre “A economia global pós COVID-19: formulando 

políticas de comércio sustentáveis no combate à pobreza”, organizado pela 

UIP e pelo Parlamento Europeu. 

 

Este seminário procurou reunir o contributo dos parlamentares no esforço de 

mobilização global para fazer face às consequências económicas da 

pandemia por coronavírus, designadamente no que se refere à manutenção 

da estabilidade das cadeias globais de valor e à resposta às necessidades 

especificas dos países em desenvolvimento no tocante aos aspetos 

relacionados com o comércio. 

02 dezembro: 

 

O Deputado Duarte Pacheco (PSD), na dupla qualidade de Presidente da 

Delegação da Assembleia da República à União Interparlamentar e de 

Presidente daquela organização, teve um encontro de trabalho com o 
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Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE), Rik 

Daems, no quadro da deslocação que este efetuou a Lisboa, por ocasião da 

Cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa.  

30 novembro–01 dezembro: 

 

O Deputado Duarte Pacheco (PSD) realizou a sua primeira visita de trabalho 

à sede da União Interparlamentar (UIP), em Genebra, desde a sua recente 

eleição como Presidente daquela organização, no passado dia 3 de novembro. 

Nesta visita o Deputado teve oportunidade de gravar uma entrevista, conhecer 

as instalações da UIP, bem como de reunir com o Secretário-Geral, Martin 

Chungong, e com os demais membros da Direção daquela organização 

internacional, no sentido de delinear procedimentos de atuação e estabelecer 

metodologias de trabalho ao longo do seu mandato. 

O Deputado Duarte Pacheco aproveitou ainda a ocasião para reunir com o 

representante permanente de Portugal junto das Nações Unidas e de outras 

Organizações Internacionais em Genebra, Embaixador Rui Macieira.” 

27 novembro: 

 

O Deputado Duarte Pacheco (PSD), na qualidade de Presidente da União 

Interparlamentar (UIP), participou por videoconferência no evento 

Conversatorio sobre Los Parlamentos en el Sistema de Gobernanza Global, 

organizado conjuntamente pelo Círculo de Legisladores da Nação Argentina, 

a Universidade Austral e a Fundação Hanns Seidel. 

A conferência, que contou com a participação de membros de parlamentos 

nacionais, organizações internacionais e do meio académico, incidiu sobre o 

papel dos Parlamentos nos sistemas de governação global e terminou com a 

apresentação do trabalho do Dr. Juan de Dios Cincunegui, professor de 

Diplomacia Parlamentar, com o tema “Os parlamentos no sistema de 

governação global. Breve história sobre a criação do P20”. 
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03 novembro: 

 

O Deputado Duarte Pacheco foi eleito Presidente da União Interparlamentar, 

a maior organização internacional de Parlamentos de Estados soberanos, com 

179 Parlamentos Membros e 13 Membros Associados, os quais representam 

6,5 mil milhões de cidadãs e cidadãos. 

Apoiado por representantes de parlamentos de todo o Mundo e de vários 

blocos linguísticos e geopolíticos – a candidatura recebeu manifestações de 

apoio expresso dos Parlamentos da CPLP, do Grupo Geopolítico dos 12+, 

representativo dos países da Europa Ocidental, do Canadá, Austrália e Nova 

Zelândia, do Grupo dos Países da América Latina e Central (GRULAC) e dos 

Parlamentos da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) –

, o Deputado Duarte Pacheco conquistou 222 dos 394 possíveis, na primeira 

volta das eleições, destacando-se face às candidaturas dos Parlamentos de 

Paquistão, Uzbequistão e Canadá. 

Após terem sido conhecidos os resultados históricos, o Presidente da 

Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, felicitou o Deputado 

Duarte Pacheco. «Este resultado é, mais que tudo, mérito do candidato, muito 

se devendo à energia e ao dinamismo que sempre demonstrou enquanto 

Membro da Delegação da Assembleia da República à União Interparlamentar 

e nas várias e altas funções que desempenhou e desempenha nesta 

Organização desde 1991. É, pois, o corolário de anos de dedicação à União 

Interparlamentar e à sua agenda – a defesa do multilateralismo e do diálogo 

político, em prol dos direitos humanos, da paz e da segurança», considera o 

Presidente da Assembleia da República, que defende que esta eleição se deve 

também «(… ) ao prestígio que Portugal e as suas Instituições (em especial, a 

Assembleia da República) granjeiam junto de Membros e Membros 

Associados, sendo também fruto do investimento que, desde há muito, vem 

sendo feito no domínio da diplomacia parlamentar». 

«Ao Deputado Duarte Pacheco endereço as mais sinceras felicitações, e os 

votos de muitos sucessos na liderança da União Interparlamentar. Estou certo 

que saberá honrar a história de 131 anos da União Interparlamentar e preparar 

esta Organização para os muitos e exigentes desafios que tem pela frente», 

conclui, numa nota emitida esta tarde. 

O Presidente da União Interparlamentar é eleito por um mandato de três anos, 

não renovável. 

01-04 novembro: 

 

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

realizou-se o Governing Council, em que participaram os Deputados Duarte 

Pacheco (PSD), Presidente da Delegação da Assembleia da República à UIP, 
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Hortense Martins (PS), Vice-Presidente da Delegação da AR à UIP e Carlos 

Pereira (PS), membro efetivo da Delegação. 

O Governing Council realizou-se de forma virtual, em substituição da 

Assembleia Geral, devido às restrições impostas pela pandemia da COVID-19 

e destinou-se a discutir e a tomar decisões sobre questões prementes 

relacionadas com o funcionamento da Organização, incluindo a adoção do 

orçamento e do programa de trabalho da UIP para 2021, bem como a eleição 

do novo Presidente da UIP e dos membros do Comité Executivo. 

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

da República à UIP, é candidato a Presidente da Organização. 

26 outubro: 

 

A reunião do Grupo Geopolítico dos Doze Mais da União Interparlamentar, 

presidida pelo Deputado Duarte Pacheco (PSD), Presidente da Delegação da 

Assembleia da República à UIP, realizou-se de forma virtual, na qual participou 

presencialmente a Deputada Hortense Martins (PS), Vice-Presidente da 

Delegação da Assembleia da República à UIP, e por videoconferência a 

Deputada Sofia Matos (PSD) membro efetivo da Delegação. 

Esta reunião teve como um dos pontos da ordem de trabalhos a eleição do 

Presidente do Grupo dos Doze Mais. Da agenda da reunião destaca-se ainda 

a aprovação de vários documentos relativos a anteriores reuniões do Grupo, 

do Regulamento Interno Especial para a Eleição do Presidente do Grupo dos 

Doze Mais, as propostas de novas reuniões, bem como a preparação da 

participação dos parlamentos membros do Grupo dos Doze Mais na reunião 

do Governing Council, designadamente quanto à eleição do Presidente da UIP 

e à eleição para o Comité Executivo. 

19 outubro: 

 

A reunião do Grupo Geopolítico dos Doze Mais da União Interparlamentar, 

presidida pelo Deputado Duarte Pacheco (PSD), Presidente da Delegação da 

Assembleia da República à UIP, realizou-se de forma virtual, na qual 

participaram também, por videoconferência, a Deputada Constança Urbano de 

Sousa (PS) e o Deputado Hugo Carneiro (PSD). 

Nesta reunião procedeu-se à eleição do candidato apoiado pelo Grupo dos 

Doze Mais para a Presidência da UIP. 

06 outubro: 

 

A reunião do Grupo Geopolítico dos Doze Mais da União Interparlamentar, 

presidida pelo Deputado Duarte Pacheco (PSD), Presidente da Delegação da 

Assembleia da República à UIP, realizou-se de forma virtual, na qual 
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participaram também as Deputadas Hortense Martins (PS), Constança Urbano 

de Sousa (PS) e Sofia Matos (PSD). 

Esta reunião teve como ordem de trabalhos o debate sobre a eleição de um 

candidato único do Grupo Geopolítico dos Doze Mais a Presidente da UIP que 

irá ocorrer no Governing Council (Conselho Diretivo) da UIP marcado para 1 a 

4 novembro. 

28 setembro: 

 

A reunião do Steering Committee do Grupo Geopolítico dos Doze Mais da 

União Interparlamentar, presidida pelo Deputado Duarte Pacheco (PSD), 

Presidente da Delegação da Assembleia da República à UIP e Presidente do 

Grupo Geopolitico dos Doze Mais, realizou-se de forma virtual, com a 

participação presencial do Deputado Hubert Julien-Laferrière, Presidente da 

Delegação Francesa, e a participação virtual dos restantes membros do 

Steering Committee. 

Esta reunião teve como ordem de trabalhos a preparação das reuniões dos 

Doze Mais marcadas para os dias 6 e 26 de outubro e do Governing Council 

(Conselho Diretivo) da UIP marcado para 1 a 4 novembro. 

19-20 agosto: 

 

No âmbito das atividades da União Interparlamentar (UIP) o Deputado Duarte 

Pacheco (PSD), Presidente da Delegação da Assembleia da República à UIP, 

acompanhou em representação do Parlamento português, a 5.ª Conferência 

Mundial de Presidentes de Parlamento da UIP, em formato virtual. 

Esta Conferência foi organizada em estreita cooperação com o Parlamento da 

Áustria e com as Nações Unidas e subordinou-se ao tema geral da liderança 

parlamentar para um multilateralismo mais eficaz que proporcione paz e 

desenvolvimento sustentável para os povos e para o planeta. 

22 junho: 

 

No âmbito das atividades da União Interparlamentar (UIP) a Deputada 

Hortense Martins, Membro da Comissão para os Assuntos do Médio Oriente, 

participou numa reunião extraordinária desta Comissão, realizado em formato 

virtual que, entre outros assuntos, debateu a situação da Palestina e a situação 

da Líbia. 

30 junho: 

 

O Deputado Duarte Pacheco, Presidente da Delegação Portuguesa da 

Assembleia da República à União Interparlamentar (UIP) e Presidente do 
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Grupo Geopolítico dos Doze Mais daquela organização, participou na reunião 

virtual organizada  pela UIP. 

Esta reunião contou com a participação do 'Quinteto', composto pelos três 

Presidentes das mais recentes e futuras Assembleias da UIP, a Presidente da 

UIP e o Secretário-Geral, e serviu para assinalar o Dia Internacional do 

Parlamentarismo e discutir os resultados das Assembleias anteriores em Doha 

e Belgrado, assim como a visão para a futura Assembleia em Kigali, em 2021. 

Juntamente com os Presidentes dos Grupos Geopolíticos, os participantes 

abordaram a relevância contínua da UIP e da diplomacia parlamentar. Os 

desafios que os Parlamentos enfrentam durante a pandemia foram também 

avaliados na reunião. 

Esta reunião serviu também para o lançamento oficial do livro do 130º 

aniversário da UIP. 

17-19 fevereiro: 

 

Os Deputados Duarte Pacheco (PSD), Presidente da Delegação da 

Assembleia da República à UIP, e Carlos Pereira (PS), membro efetivo da 

delegação, participaram na Audição Parlamentar UIP 2020 na Assembleia 

Geral das Nações Unidas na sede da Organização das Nações Unidas, 

subordinada ao tema “Educação como chave para a paz e para o 

desenvolvimento sustentável: Rumo à implementação do ODS 4 “. Os 

Deputados participaram ainda na reunião parlamentar sobre o tema 

“Garantindo o nosso futuro comum: uma agenda para o desarmamento”. 

 


