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26-30 novembro: 

 

Uma delegação da Assembleia da República à União Interparlamentar (UIP) 

irá participar nos trabalhos da 143ª Assembleia Geral da UIP, que se realiza 

em Madrid. 

 

O tema desta Assembleia Geral será “Desafios contemporâneos à 

democracia: Superar a divisão e construir a comunidade.” 

 

Esta Assembleia Geral reunirá pela primeira vez, de forma presencial, desde 

o início da pandemia covid-19. Para além da sessão plenária, reunirão 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 as Delegações da CPLP à UIP. Também a Comissão de 

Assuntos para o Médio Oriente, da qual a Deputada Hortense Martins (PS), 

Vice-Presidente da Delegação, é membro; e a Comissão de Direitos Humanos 

dos Parlamentares de que é membro a Deputada Constança Urbano de Sousa 

(PS), irão reunir no âmbito dos trabalhos da Assembleia Geral. 

 

O Grupo Geopolítico dos Doze Mais, ao qual Portugal pertence, reunirá 

também à margem das reuniões da Assembleia Geral. 

 

Nesta Assembleia Geral serão eleitos novos membros para os cargos da 

organização e será votado o item de emergência. Entre outros assuntos, 

também a nova estratégia da organização será revista e colocada a aprovação 

dos membros participantes. 

07 novembro: 

 

ou Deputada Hortense Martins (PS), Vice-Presidente da Delegação da 

Assembleia da República à União Interparlamentar, participou na reunião 

daquela organização internacional no âmbito das reuniões da COP26 em 

Glasgow. 

 

A reunião organizada pela União Interparlamentar teve por objetivo informar 

os deputados sobre o desenvolvimento das negociações das reuniões da 

COP26 e proporcionar aos participantes um espaço de debate e troca de 

informações sobre os objetivos comuns no âmbito das alterações climáticas.  

 

Na reunião os deputados da UIP tiveram oportunidade de finalizar o 

documento iniciado na reunião Pré-COP26 que se realizou em outubro, e ouvir 
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especialistas internacionais e funcionários das Nações Unidas e da 

Presidência britânica da COP26. 

 

Após a reunião da UIP a Deputada Hortense Martins participou nas reuniões 

ministeriais da COP26. 

04-05 novembro: 

 

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

Interparlamentar (UIP), deslocou-se em missão oficial a Vilnius, para participar 

na 40.ª Sessão da Assembleia do Báltico e do 27.º Conselho do Báltico, que 

foi coorganizada pelo Parlamento Lituano e pela Assembleia do Báltico. 

 

No quadro desta deslocação, o Deputado teve ainda oportunidade de realizar 

uma série de encontros bilaterais ao mais alto nível, designadamente com Sua 

Excelência a Primeira Ministra da Lituânia, Ingrida Šimonytė e Sua Excelência 

a Presidente do Parlamento da Lituânia, Viktorija Čmilytė-Nielsen. 

02 novembro: 

 

No âmbito das atividades da União Interparlamentar, o Deputado Duarte 

Pacheco (PSD) participou na qualidade de Presidente daquela organização 

internacional, na 2.ª Reunião da 286.ª Sessão do Comité Executivo da UIP. 

 

O Comité Executivo realizou-se de forma virtual, devido às restrições impostas 

pela pandemia. 

28-30 outubro: 

 

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

Interparlamentar (UIP), deslocou-se em missão oficial a Angola. 

 

No quadro desta deslocação, o Deputado realizou uma série de encontros 

bilaterais ao mais alto nível, designadamente com Sua Excelência o 

Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Loureiro, Sua 

Excelência o Presidente da Assembleia Nacional de Angola, Fernando da 

Piedade Dias Santos e a Presidente da Delegação Angolana à UIP, Deputada 

Maria Idalina de Oliveira Valente. 

 

O Deputado participou com vários Deputados da Assembleia Nacional de 

Angola num diálogo interativo sobre a “União Interparlamentar: Desafios e 

Oportunidades”. 

18-22 outubro: 

 

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

Interparlamentar, discursou na cerimónia de abertura do 7.º Fórum Mundial de 

Investimento 2021. 
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Considerando as restrições que a pandemia da COVID-19 ainda impõe, o 7.º 

Fórum Mundial de Investimento 2021 realizou-se de forma virtual e foi 

subordinada ao tema: “Investindo no Desenvolvimento Sustentável. 

12-13 outubro: 

 

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

Interparlamentar (UIP), deslocou-se em missão oficial à Suécia. 

 

Nesta visita o Deputado realizou uma reunião de trabalho com a delegação 

sueca à UIP, bem como um encontro bilateral ao mais alto nível, com S. Exa. 

o Presidente do Riksdag (Parlamento Sueco), Andreas Norlén e com 

Secretário-Geral do Riksdag, Ingvar Mattson. 

 

O Deputado reuniu com representantes da agência governamental sueca 

SIDA (Agência Sueca de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento). 

06-10 outubro: 

 

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

Interparlamentar (UIP), deslocou-se em missão oficial a Roma, para participar 

na Reunião Parlamentar Pré-COP26, reunião que é coorganizada pela UIP e 

pelo Parlamento Italiano e que integra uma série de eventos que antecedem a 

Reunião Parlamentar na COP26 que terá lugar em Glasgow a 7 de novembro 

de 2021. 

 

O Deputado recebeu um convite para discursar na sessão de abertura do P20, 

a 7.ª Cimeira de Presidentes de Parlamento do G20, que foi organizada pelo 

Parlamento Italiano. 

 

No quadro desta deslocação, o Deputado realizou uma série de encontros 

bilaterais ao mais alto nível, designadamente com Sua Excelência o 

Presidente do Conselho de Ministros de Itália, Mário Draghi, Sua Excelência a 

Presidente do Senado de Itália, Maria Elisabetta Casellati e Sua Excelência, o 

Presidente da Câmara dos Deputados, Roberto Fico. 

 

O Deputado realizou uma audiência com Sua Santidade, o Papa Francisco. 

08-09 outubro: 

 

A Deputada Hortense Martins (PS), Vice-Presidente da Delegação Portuguesa 

à União Interparlamentar (UIP), e o Deputado Hugo Carneiro (PSD) 

participaram na reunião parlamentar Pré-COP26, coorganizada pela UIP e o 

Parlamento Italiano, que se realizou em Roma. Esta reunião antecede a 

COP26 que terá lugar em Glasgow, em novembro. 

 

Na reunião parlamentar Pré-COP26 foram debatidos temas como as 

abordagens verdes à recuperação COVID-19, o estado das negociações 
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COP26, as políticas globais para o clima e a contribuição parlamentar para 

alcançar as metas da COP26. 

 

A Deputada Hortense Martins interveio no último painel reforçando o papel dos 

parlamentares para alcançar as metas da COP26. 

 

Foi possível assistir aos trabalhos desta reunião parlamentar através de links 

disponibilizados pelo site do evento: Pre-COP26 Parliamentary Meeting | 

comunicazione.camera.it 

03-06 outubro: 

 

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

Interparlamentar (UIP), deslocou-se em missão oficial à Turquia. 

 

No quadro desta deslocação, o Deputado realizou uma série de encontros 

bilaterais ao mais alto nível, designadamente com Sua Excelência o 

Presidente da República da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, Sua Excelência 

o Presidente da Grande Assembleia Nacional, Mustafa Şentop, Sua 

Excelência, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Mevlüt Çavuşoğlu e Sua 

Excelência, o Ministro da Justiça, Abdülhamit Gül. 

20 setembro: 

 

A Deputada Constança Urbano de Sousa (PS), membro eleito da Comissão 

dos Direitos Humanos dos Parlamentares da União Interparlamentar (UIP), 

participou no evento que assinalou o 20º aniversário do desaparecimento de 

11 deputados da Eritreia, feitos prisioneiros pelo governo daquele país após 

assinarem uma carta aberta a favor da democracia. 

 

O evento, que se realizou de forma virtual, representou uma oportunidade para 

os deputados conhecerem os acontecimentos que ocorreram a 18 de 

setembro de 2001 e que levaram ao desaparecimento de 11 deputados da 

Eritreia.  

 

Os G11, como ficaram conhecidos, foram raptados e levados para um campo 

de detenção secreto onde têm sido mantidos incomunicáveis desde então. 

 

Apesar dos esforços empreendidos pela Comissão dos Direitos Humanos dos 

Parlamentares da UIP, pela Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos 

Povos, por vários relatores especiais das Nações Unidas sobre a situação dos 

Direitos Humanos na Eritreia, pelos familiares dos desaparecidos, pelas 

organizações da Eritreia no estrangeiro e da ação de outros atores que 

pubicamente apelaram a que fosse feita justiça, a incerteza sobre o destino 

dos G11 mantem-se. 

 

https://comunicazione.camera.it/eventi/precop26
https://comunicazione.camera.it/eventi/precop26
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No evento, os participantes ouviram os testemunhos de familiares e foram 

debatidos possíveis novos caminhos para uma ação continuada. 

 

A Deputada Constança Urbano de Sousa expressou a sua profunda 

solidariedade com os G11 e os seus familiares e disse que a situação tem que 

ser mantida viva pois trata-se de uma luta pelo respeito dos direitos humanos 

e também da dignidade humana.  

07-08 setembro: 

 

A Deputada Hortense Martins, Vice-Presidente da Delegação da Assembleia 

da República (AR) à União Interparlamentar (UIP), integrou a Delegação 

chefiada pela Vice-Presidente da AR, Edite Estrela, que acompanhou os 

trabalhos da Quinta Conferência Mundial de Presidentes de Parlamento.  

 

A Conferência realizou-se em Viena, e teve por tema geral “A liderança 

parlamentar para um multilateralismo mais eficaz propiciador de paz e 

desenvolvimento sustentável para os povos e o planeta.” 

 

Esta Conferência Mundial de Presidentes de Parlamento foi organizada pela 

União Interparlamentar (UIP) e o Parlamento austríaco, em colaboração com 

as Nações Unidas, e foi a segunda sessão da Conferência. A primeira sessão 

realizou-se em formato virtual, em agosto de 2020, devido à situação 

pandémica. 

 

Na Conferência os Presidentes de Parlamento adotaram uma declaração de 

alto nível sobre a liderança parlamentar para um multilateralismo mais eficaz 

que proporcione paz e desenvolvimento sustentável para as pessoas e o 

planeta (Declaração 5ª Conferência Mundial Presidentes de Parlamento (en)). 

 

A declaração destaca a importância da solidariedade internacional e da 

cooperação entre os parlamentos nos esforços de recuperação da pandemia 

COVID-19. Esses esforços devem apoiar o Estado de Direito, os princípios 

democráticos e os direitos humanos universais. A recuperação deve ser 

inclusiva, sustentável, verde e incluir soluções inovadoras para a crise 

climática. 

 

A Deputada Hortense Martins participou ainda, a 9 de setembro, na primeira 

Cimeira Parlamentar Mundial sobre Contraterrorismo. Esta Cimeira foi 

organizada pela União Interparlamentar em colaboração com os Gabinetes 

das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e Contraterrorismo.  

 

A Deputada Hortense Martins, membro eleito da Comissão de Assuntos do 

Médio Oriente da UIP, fez a sua intervenção no painel 2: O papel dos 

parlamentos na prevenção do terrorismo, radicalização e discurso de ódio.  

 

https://www.ipu.org/file/12250/download
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Na intervenção a Deputada realçou a necessidade de construir sociedades 

equilibradas e integradoras para todos os seus membros, capazes de 

transmitir segurança, como um dos fatores primordiais no combate ao 

terrorismo. 

21-28 agosto: 

 

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

Interparlamentar (UIP), liderou uma missão daquela organização para 

proceder a uma avaliação da situação política global e do respeito pelos 

direitos humanos dos parlamentares naquele país. 

 

No quadro desta deslocação, realizaram-se variados encontros, 

nomeadamente com membros da Assembleia Nacional eleita em 2020 e 

membros da Assembleia Nacional eleita em 2015, com o Presidente da 

República, com o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, com o 

Presidente da Comissão Nacional de Eleições, com representantes das 

Nações Unidas na Venezuela e com outras autoridades nacionais, instituições 

e organizações da sociedade civil e organizações não governamentais 

Venezuelanas. 

25 maio: 

A Deputada Constança Urbano de Sousa (PS), membro efetivo da Delegação 

da Assembleia da República à União Interparlamentar, foi eleita para a 

Comissão dos Direitos Humanos dos Parlamentares daquela organização 

internacional. 

 

A Deputada Constança Urbano de Sousa foi eleita com o maior número de 

votos entre os 9 candidatos de diferentes continentes que apresentaram a sua 

candidatura. 

 

A União Interparlamentar é 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.  

 

A Comissão dos Direitos Humanos dos Parlamentares reúne 3 vezes por ano 

para examinar os casos e queixas recebidas sobre membros de parlamentos 

que sofrem abusos e maus tratos que resultam muitas vezes em mortes, sendo 

o único mecanismo internacional com este mandato.  

 

Os membros da Comissão têm por missão encontrar soluções, para casos 

individuais ou de grupos de deputados cujos casos foram recebidos na 

Comissão, através de audições, missões no terreno e observação de 

julgamentos. 

 

A União Interparlamentar está reunida em Assembleia Geral, por 

videoconferência, desde o dia 24 de maio estando previsto o final dos 
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trabalhos a 28 de maio. A Assembleia Geral tem por tema geral "Superar a 

pandemia hoje e construir um amanhã melhor: o papel dos parlamentos". 

24-28 maio: 

 

A Delegação da Assembleia da República à União Interparlamentar (UIP), 

composta pelos Deputados Sofia Matos (PSD), Presidente da Delegação, 

Deputada Hortense Martins (PS), Vice-Presidente da Delegação, e pelos 

membros efetivos Deputada Constança Urbano de Sousa (PS), Carlos Pereira 

(PS), Jorge Lacão (PS), Pedro do Carmo (PS), e Deputado Hugo Carneiro 

(PSD) (em substituição do Deputado Rui Rio), participaram nos trabalhos da 

142ª Assembleia Geral da UIP.  

 

Esta Assembleia Geral reuniu pela primeira vez de forma virtual tendo sido já 

precedida das reuniões das Comissões Permanentes, do Fórum das Mulheres 

Parlamentares e do Fórum dos Jovens Parlamentares onde participaram os 

Deputados de acordo com as a suas respetivas Comissões. 

 

A Assembleia Geral da UIP subordinada ao tema "Superar a pandemia hoje e 

construir um amanhã melhor: o papel dos parlamentos" e teve a participação 

de cerca de 135 Delegações de parlamentos de todo o mundo que irão refletir 

sobre as fases de recuperação da pandemia e as oportunidades para avançar 

com uma economia verde; a acessibilidade da vacinação como um bem 

público, a renovação da cooperação e diálogo multilateral, entre outros temas. 

 

Os Deputados foram também chamados a eleger as várias posições para os 

cargos cujos mandatos já terminaram, mas cuja eleição não foi ainda realizada 

devido à pandemia assim como a adotar as resoluções propostas pelas 

Comissões Permanentes. 

21 maio: 

 

As Deputadas Sofia Matos (PSD), Hortense Martins (PS) e o Deputado Carlos 

Pereira (PS) participaram na reunião do Grupo Geopolítico dos 12+. 

 

O grupo reuniu por videoconferência, e tratou de temas para a preparação das 

reuniões da Assembleia Geral da União Interparlamentar que se realizarão na 

próxima semana. 

 

Entre os vários assuntos da agenda debatidos foram votadas favoravelmente 

as propostas da Delegação Portuguesa sobre Mianmar e a realização de um 

evento sobre Direitos Humanos. 

18 maio: 

 

A Deputada Hortense Martins (PS) participou nos trabalhos da Comissão 

sobre Desenvolvimento Sustentável. 
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Esta Comissão Permanente da UIP reuniu por videoconferência e os seus 

membros debateram a resolução da Comissão “A digitalização e a economia 

circular para atingir os ODS, especificamente o consumo e a produção 

responsável”. 

 

A Deputada Hortense Martins, membro da Comissão, interveio no debate 

reforçando a urgência da passagem de uma economia linear para uma 

economia circular a nível mundial. 

 

O Deputado Jorge Lacão (PS) participou nos trabalhos da Comissão sobre 

Democracia e Direitos Humanos. 

 

Esta Comissão Permanente da UIP reuniu por videoconferência e os seus 

membros debateram a resolução da Comissão “Legislação mundial para 

combater a exploração sexual de crianças on-line”. 

17 maio: 

 

A Deputada Sofia Matos (PSD) participou nos trabalhos do Comité Diretor do 

Grupo Geopolítico dos Doze Mais na qualidade de representante da anterior 

presidência do grupo. 

 

A reunião realizou-se por videoconferência, e serviu para preparar a reunião 

do próximo dia 21 de maio quando reunirá todo o Grupo Geopolítico. 

13-17 maio: 
 

A Deputada Sofia Matos (PSD) participou nos trabalhos do Fórum dos Jovens 

Parlamentares que reuniu por videoconferência. 

12 maio: 

 

As Deputadas Sofia Matos (PSD), Hortense Martins (PS) e Constança Urbano 

de Sousa (PS) participaram nos trabalhos do Fórum das Mulheres 

Parlamentares que reuniu por videoconferência. 

 

Nos trabalhos do Fórum das Mulheres Parlamentares foi debatido o tema 

Igualdade de gerações através e nos parlamentos. 

10 maio: 

 

A Deputada Hortense Martins (PS) participou nos trabalhos da Comissão de 

Assuntos para o Médio Oriente da União Interparlamentar que reuniu hoje, à 

porta fechada, por videoconferência. 

 

Os membros da Comissão debateram os acordos de paz na região e a 

situação na Palestina entre outros assuntos. 
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A Deputada Sofia Matos (PSD) e a Deputada Constança Urbano de Sousa 

(PS) participaram nos trabalhos do Fórum das Mulheres Parlamentares que 

reuniu hoje, por videoconferência. 

 

Os membros do Fórum foram informados sobre as deliberações do Bureau 

das Mulheres Parlamentares nas sessões que se realizaram em Belgrado em 

outubro de 2019 e a 9 de março de 2021 já por videoconferência, e debateram 

sobre as recentes atividades promovidas pela União Interparlamentar para 

desenvolver e fomentar a igualdade de género. 

03 maio: 

 

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

Interparlamentar (UIP), realizou uma reunião por videoconferência com alguns 

Deputados do Grupo Geopolítico da América Latina e Caraíbas (GRULAC). 

 

Participaram nesta reunião, além do Deputado Duarte Pacheco, a Deputada 

Beatriz Argimón (Uruguai), na qualidade de Presidente do Parlamento 

uruguaio, o Senador Blas Llano (Paraguai), na qualidade de Presidente do 

GRULAC, o Deputado Melvin Bouva (Suriname), na qualidade de Presidente 

do Fórum dos Jovens Parlamentares da UIP e o Deputado Manzoor Nadir 

(Guiana), na qualidade de Co-Presidente da Conferência Parlamentar da 

Organização Mundial do Comercio. 

 

Nesta reunião, o Deputado abordou a estratégia de aproximação aos 

pequenos países insulares da zona das Caraíbas que não são membros da 

UIP e a eventual influência que tais figuras poderão exercer nesse âmbito 

30 abril: 

 

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

Pacheco (PSD) participou, na qualidade de Presidente daquela organização 

internacional, na 3.ª reunião do Comité Preparatório do segmento presencial 

da 5.ª Conferência Mundial de Presidentes de Parlamentos, cuja realização 

está prevista para setembro em Viena. 

 

A reunião do Comité Preparatório realizou-se de forma virtual, devido às 

restrições impostas pela pandemia da COVID-19 e destinou-se a discutir os 

preparativos necessários para organizar o segmento presencial da 5.ª 

Conferência Mundial de Presidentes de Parlamentos. 

30 abril: 

 

Na qualidade de Presidente da União Interparlamentar (UIP), o Deputado 

Duarte Pacheco (PSD) recebeu na Assembleia da República o Senhor 

Wolfgang Sobotka, Presidente do Conselho Nacional Austríaco, câmara baixa 

do parlamento austríaco. 
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Nesta reunião, o Deputado teve a oportunidade de debater, entre outros 

assuntos, a organização de vários eventos a promover pela UIP, entre os quais 

o segmento presencial da 5.ª Conferência Mundial de Presidentes de 

Parlamento, que decorrerá em setembro, em Viena. 

29 abril: 

 

A Delegação da AR à União Interparlamentar (UIP), reuniu com Deputados da 

Delegação do Reino Unido à UIP. 

 

Na reunião, que se realizou por videoconferência, os Deputados debateram 

temas como a pandemia e a COP26, entre outros. 

27 abril: 

 

No âmbito dos trabalhos preparatórios da Assembleia Geral da União 

Interparlamentar (UIP), a Comissão sobre Desenvolvimento Sustentável e a 

Comissão dos Assuntos para as Nações Unidas reuniu por videoconferência. 

 

A sessão conjunta recaiu sobre o tema principal da Assembleia Geral da UIP, 

“Ultrapassar a pandemia hoje e construir um melhor futuro: o papel dos 

Parlamentos”. 

 

Os Deputados Hortense Martins, Constança Urbano de Sousa, Pedro do 

Carmo e Hugo Carneiro participaram nos trabalhos da reunião. 

26 abril: 

No âmbito das atividades da Delegação permanente da AR à União 

Interparlamentar (UIP) realizou-se a reunião com o Grupo Geopolítico dos 12+, 

no âmbito da preparação das reuniões da Assembleia Geral que terão lugar 

de 24 a 28 de maio. 

 

Nesta reunião os membros do grupo geopolítico foram chamados a eleger os 

candidatos do Grupo Geopolítico dos 12+ aos vários cargos para os órgãos da 

UIP. 

 

A reunião precedeu as reuniões da Assembleia Geral que se irá realizar entre 

os dias 24 e 28 de maio. 

 

Participaram na reunião a partir das instalações da Assembleia da República 

a Deputada Hortense Martins (PS), Vice-Presidente da Delegação, e o 

Deputado Hugo Carneiro (PSD) em substituição da Deputada Sofia Matos 

(PSD), Presidente da Delegação, que se fez substituir por indisponibilidade de 

agenda. 

23 abril: 

 

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

Interparlamentar (UIP), realizou uma videoconferência com a Deputada 

Claudia Roth, Vice-Presidente do Bundestag. 
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Nesta reunião, o Deputado fez uma retrospetiva da última reunião do Comité 

Preparatório da 5.ª Conferência Mundial de Presidentes de Parlamentos, 

realizada no passado dia 12 de abril e de definir estratégias para a próxima 

reunião daquele comité, a realizar no próximo dia 29 de abril. 

18-20 abril: 

 

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

Interparlamentar (UIP), deslocou-se a Genebra, para participar na 6.ª reunião 

do 285.º Comité Executivo da UIP. 

 

Nesta reunião o Deputado teve oportunidade de discutir os trabalhos de 

elaboração da nova estratégia da organização para o quadriénio 2022-2026, 

bem como a preparação de uma missão a realizar à Venezuela para 

apreciação da conformidade do ato eleitoral de Dezembro último com as 

normas constitucionais em vigor naquele país. 

 

No quadro da deslocação em apreço, o Deputado teve ainda oportunidade 

para reunir com o representante permanente de Portugal junto das Nações 

Unidas e de outras Organizações Internacionais em Genebra, Embaixador Rui 

Macieira. 

15 abril: 

 

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

Interparlamentar (UIP), realizou uma videoconferência com a Senhora Louisa 

Wall, Deputada da Câmara dos Representantes da Nova Zelândia e 

Presidente da Delegação Neo-Zelandeza à UIP. 

 

Nesta reunião, o Deputado recebeu da Presidente da Delegação Neo-

Zelandeza a garantia do seu empenho e envolvimento na UIP, tendo tido ainda 

a oportunidade de debater a influência que a Nova Zelândia poderá exercer na 

aproximação aos pequenos países insulares do Pacífico que não são 

membros da UIP, no sentido de estes integrarem a organização, bem como a 

possibilidade de a UIP organizar mais eventos na região. 

14 abril: 

 

A Comissão de Assuntos para o Médio Oriente da União Interparlamentar 

reuniu à porta fechada, no âmbito dos trabalhos da 142ª Assembleia Geral da 

UIP.   

 

A Deputada Hortense Martins, membro efetivo da Comissão, participou nos 

trabalhos da reunião através de videoconferência devido ao atual estado da 

pandemia.  

 

A Comissão abordou a situação na Líbia e no Iémen tendo a Deputada 

Hortense Martins feito uma intervenção referindo a urgência de uma solução 

política inclusiva e negociada. 
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O Deputado Duarte Pacheco (PSD), na qualidade de Presidente da União 

Interparlamentar (UIP), reuniu com S. Exa. o Embaixador do Japão em 

Portugal, Senhor USHIO Shigeru, na residência oficial do Embaixador do 

Japão em Portugal. 

12 abril: 

 

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

Pacheco (PSD) participou, na qualidade de Presidente daquela organização 

internacional, na 2.ª reunião do Comité Preparatório do segmento presencial 

da 5.ª Conferência Mundial de Presidentes de Parlamentos, cuja realização 

está prevista para setembro em Viena. 

 

A reunião do Comité Preparatório realizou-se de forma virtual, devido às 

restrições impostas pela pandemia da COVID-19 e destinou-se a discutir os 

preparativos necessários para organizar o segmento presencial da 5.ª 

Conferência Mundial de Presidentes de Parlamentos. A reunião foi ainda 

precedida de uma reunião do comité preparatório. 

08-10 abril: 

 

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

Interparlamentar (UIP), deslocou-se a Genebra para uma reunião de trabalho 

com uma Delegação de Deputados da Asamblea Nacional da Venezuela, 

composta, entre outros, pelo Senhor Jorge Rodriguez Gómez e pela Senhora 

Íris Varela, Presidente e Primeira Vice-Presidente daquele parlamento, 

respetivamente. 

 

Nesta reunião o Deputado inteirou-se da situação política naquele país e teve 

ainda a oportunidade de discutir questões de ordem prática, como a liquidação 

das contribuições daquele país para a organização que se encontram em 

dívida. 

 

No quadro da deslocação em apreço, realizou-se no mesmo dia a 5.ª reunião 

da 285.ª Sessão do Executive Committee da UIP, e destinou-se a debater a 

situação política no Myanmar, no Yemen e na Venezuela e ainda assuntos 

relacionados com os Direitos Humanos dos Parlamentares na Turquia. 

05 abril: 

 

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

Interparlamentar (UIP), reuniu com os Deputados José Gregorio Correa, Oscar 

Ronderos e Luis Eduardo Martinez, todos da Asamblea Nacional da 

Venezuela. 

Nesta reunião, o Deputado discutiu a situação política na Venezuela e fez um 

ponto de situação sobre a participação daquele país na UIP. O Deputado teve 

ainda a oportunidade de debater a questão dos direitos humanos dos 

parlamentares na Venezuela. 
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30 março: 

 

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

Interparlamentar (UIP), discursou num o evento denominado “Beijing + 26 – 

Ações legislativas para a Igualdade”, que decorreu de forma virtual e que 

contou com a participação de parlamentares, de peritos e de outras entidades, 

onde se discutiu a agenda dos direitos humanos das mulheres. 

 

Este evento está integrado no «Fórum Geração Igualdade», um encontro 

organizado pela ONU Mulheres (A Entidade das Nações Unidas para a 

Igualdade de Género e o Empoderamento das Mulheres) focando-se na 

igualdade de género e nas necessidades das mulheres e que, em 2021, é co-

presidido pelo México e pela França”. 

30 março: 

 

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

Interparlamentar (UIP), realizou uma videoconferência com a Deputada Puan 

Maharani, Presidente do Conselho Representativo Popular, câmara baixa da 

Assembleia Consultiva Popular da República da Indonésia. 

 

Nesta reunião, o Deputado discutiu a organização das 144.ª e 145.ª 

Assembleias da UIP, assim como das reuniões relacionadas. 

26 março: 

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

Interparlamentar (UIP), assistiu à apresentação da Campanha de Participação 

dos Jovens. 

 

Esta campanha tem vindo a ser desenvolvida nos últimos meses e destina-se 

a desencadear ações e visa a apoiar os jovens nos parlamentos. Foi já 

apresentada ao Board do Forum dos Jovens Parlamentares na sua reunião de 

10 de março, tendo o respetivo feedback sido já incorporado, e será lançada 

nos próximos meses. 

24 março: 

 

Na sequência da reunião realizada por videoconferência no passado dia 8 de 

março, o Deputado Duarte Pacheco (PSD), na qualidade de Presidente da 

União Interparlamentar (UIP), voltou a reunir-se, novamente por 

videoconferência, com a Deputada Reza Kavakçi Kan da Grande Assembleia 

Nacional da Turquia. 

 

Nesta reunião, o Deputado teve oportunidade de acompanhar a evolução da 

questão da intervenção turca na Guerra Civil Síria, com especial incidência na 

região fronteiriça de Ras Al-Ain e ainda de transmitir à Deputada Ravza 

Kavakçi Kan que a situação dos direitos humanos dos parlamentares turcos 

eleitos pelo HDP seria alvo de discussão no ExCom a realizar no próximo dia 

9 de abril. 
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23 março: 

 

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

Interparlamentar (UIP), realizou uma videoconferência com Deputados eleitos 

para o Pyithu Hluttaw (câmara baixa) do Myanmar, nas últimas eleições gerais 

realizadas em novembro de 2020 naquele país e cujos resultados foram 

contestados pelas forças armadas, que, nessa sequência, lançaram um golpe 

de Estado visando impedir que o novo parlamento tomasse posse. 

 

Nesta reunião, o Deputado procurou inteirar-se da situação política e social 

naquele país, manifestar a sua solidariedade com os Deputados eleitos e 

reforçar o empenho da UIP na defesa da sua liberdade de expressão e na 

salvaguarda dos seus direitos humanos. 

22 março: 

 

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

Pacheco (PSD) participou na qualidade de Presidente daquela organização 

internacional, na 4.ª Reunião da 285.ª Sessão do Comité Executivo da UIP.  

 

O Comité Executivo realizou-se de forma virtual, devido às restrições impostas 

pela pandemia da COVID-19 e destinou-se a debater os preparativos para a 

realização por meios virtuais da 142.ª Assembleia da UIP; a agenda da 207.ª 

Sessão do Governing Council da UIP e ainda a discutir e aprovar, a proposta 

do Grupo Francês da UIP, os termos de referência revistos e as modalidades 

do Grupo de Trabalho sobre Ciência e Tecnologia da UIP recentemente criado.  

 

Foi ainda feito um ponto de situação sobre os trabalhos de revisão da 

estratégia da UIP. 

14-20 março: 

 

Na sequência do convite que lhe foi endereçado pelo Presidente do Lok Sabha 

(câmara baixa do parlamento indiano), o Deputado Duarte Pacheco (PSD), na 

qualidade de Presidente da União Interparlamentar (UIP), realizou uma visita 

de trabalho àquele parlamento. 

 

Nesta visita o Deputado teve oportunidade de realizar encontros bilaterais ao 

mais alto nível, com S. Exa. o Presidente do Lok Sabha, o Senhor Om Birla, 

com S. Exa. o Presidente do Rajya Sabha, o Senhor Venkaiah Naidu e de 

reunir com a Delegação Indiana à UIP e com a Comissão de Assuntos 

Externos do Lok Sabha. 

 

O Deputado Duarte Pacheco realizou ainda uma visita à Assembleia 

Legislativa de Goa. 

11-12 março:  
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O Deputado Duarte Pacheco (PSD), na qualidade de Presidente da União 

Interparlamentar (UIP), realizou uma visita de trabalho ao Congresso dos 

Deputados de Espanha, em Madrid. 

 

Nesta visita o Deputado teve oportunidade de reunir com a delegação 

espanhola à UIP, bem como um encontro bilateral ao mais alto nível, com S. 

Exa. a Presidente do Congresso dos Deputados, a Senhora Meritxell Batet. 

11 março: 

 

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

Pacheco (PSD) discursou, na qualidade de Presidente daquela organização 

internacional, na abertura da reunião do «Grupo dos Amigos da UIP». 

 

O «Grupo dos Amigos da UIP» é um grupo informal criado no âmbito da 

Organização das Nações Unidas (ONU), cujo núcleo é composto por 

Representantes de Missões Permanentes de Estados Membros que tenham 

exercido a presidência da UIP desde o início dos anos 90, aquando do início 

da relação entre a ONU e a UIP, Representantes de Missões Permanentes 

que sejam eles próprios antigos parlamentares e o Representante do país de 

origem do Secretário-Geral da UIP. 

 

A reunião do «Grupo dos Amigos da UIP» realizou-se de forma virtual, devido 

às restrições impostas pela pandemia da COVID-19. 

10 março: 

 

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

Pacheco (PSD) discursará, na qualidade de Presidente daquela organização 

internacional, na abertura da primeira sessão da reunião da Direção do Fórum 

dos Jovens Parlamentares da União Interparlamentar. 

 

O Fórum dos Jovens Parlamentares é um órgão permanente da UIP dedicado 

ao reforço da participação dos jovens nos parlamentos e na UIP com o objetivo 

de alargar a diversidade e a inclusão, aumentando a presença de jovens 

parlamentares nas assembleias e reuniões da UIP; reforçar o valor 

acrescentado da juventude na UIP, incorporando uma perspetiva da juventude 

na agenda da UIP e construindo pontes entre a UIP e as organizações juvenis; 

obter melhores parlamentos e democracias mais fortes, assegurando uma 

maior e melhor participação dos jovens no processo democrático. 

 

A reunião da Direção do Fórum dos Jovens Parlamentares da União 

Interparlamentar realizou-se de forma virtual, devido às restrições impostas 

pela pandemia da COVID-19. 

09 março 
A Deputada Hortense Martins (PS) participou na videoconferência realizada 

pela União Interparlamentar (UIP) conjuntamente com a Comissão Económica 

das Nações Unidas para a Europa (United Nations Economic Commission for 
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Europe - UNECE). A videoconferência teve por tema “O impacto da COVID-19 

na implementação dos ODS nos países na região UNECE: qual o papel dos 

Parlamentos?”  

 

A videoconferência dividiu-se em 3 segmentos. O Segmento 1: Definição do 

cenário - o estatuto regional da implementação dos ODS, apresentado por 

Andres Vikat, Chefe de Secção, Estatística Social e Demográfica, UNECE, que 

informou os participantes dos últimos dados do relatório regional de progresso 

dos ODS, incluindo os dados sobre o impacto da COVID-19 na implementação 

dos ODS; o Segmento 2: Atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

apesar da COVID-19, apresentado por Marianna Bolshakova, Coordenadora 

Regional, Direito do Ambiente e Governação, Programa das Nações Unidas 

para o Ambiente,  que se focou nas formas como os parlamentos poderão 

assegurar estratégias da recuperação da COVID-19 incorporando os ODS, e 

apresentou os dados da publicação IPU-UNEP – Abordagens verdes para a 

recuperação COVID-19: nota política para os parlamentares. E o Segmento 3: 

Experiências da região - críticas nacionais voluntárias (Voluntary National 

Reviews – VNRs), apresentado por Alessandro Motter, Assessor Sénior, 

Assuntos Económicos e Sociais, Gabinete do Observador Permanente da UIP 

para as Nações Unidas. Neste último segmento foram analisados o 

envolvimento dos parlamentos na monitorização das ações dos governos a 

nível nacional como forma de fortalecer o apoio político na implementação dos 

ODS. 

 

A videoconferência foi moderada por Monika Linn, Directora da Unidade para 

o Desenvolvimento Sustentável e Questões de Género, UNECE, e contou com 

comentários do Secretário Geral da UIP, Martin Chungong e Olga Algayerova, 

Secretariado Executivo, UNECE.  

08 março: 

 

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

Interparlamentar (UIP), realizou uma videoconferência com a Deputada Reza 

Kavakçi Kan da Grande Assembleia Nacional da Turquia. 

 

Nesta reunião, o Deputado teve a oportunidade de debater a atual situação 

política e militar na Síria, a intervenção turca na Guerra Civil Síria, com especial 

incidência na região fronteiriça de Ras Al-Ain. 

05 março: 

 

Na qualidade de Presidente da União Interparlamentar (UIP), o Deputado 

Duarte Pacheco (PSD) recebeu na Assembleia da República a Senhora 

Sviatlana Tsikhanouskaya, política e ativista de direitos humanos bielorrussa, 

principal candidata da oposição nas eleições presidenciais daquele país em 

2020 e galardoada, nesse mesmo ano, com o Prémio Sakharov para a 

Liberdade de Pensamento, atribuído pelo Parlamento Europeu. 
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Nesta reunião, o Deputado teve a oportunidade de debater a atual situação 

política na Bielorrússia e de manifestar a sua preocupação com a violação dos 

Direitos Humanos dos Parlamentares. O Deputado salientou ainda a 

disponibilidade da UIP para mediar o conflito existente com todas as partes no 

sentido de procurar uma solução política no melhor interesse do povo da 

Bielorrússia, realçando a necessidade do Estado de direito e dos direitos 

humanos serem respeitados. 

03 março: 

 

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

Interparlamentar (UIP), realizou uma videoconferência com Reinhold Lopatka, 

Deputado do Conselho Nacional (câmara alta) do Parlamento Austríaco, e 

Presidente do Grupo Consultivo de Alto Nível para o Combate ao Terrorismo 

e Extremismo Violento da UIP. 

 

Nesta reunião, o Deputado teve a oportunidade de conhecer melhor o trabalho 

deste grupo consultivo de alto nível, aprofundando a informação anteriormente 

recolhida na reunião do passado dia 1 de março. 

02 março: 

 

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

Interparlamentar (UIP), realizou uma videoconferência, no passado dia, com 

Arda Gerkens, Deputada da Primeira Câmara (Senado) dos Estados Gerais 

dos Países Baixos e Presidente do Grupo Geopolítico Doze Mais da UIP. 

 

Nesta reunião, o Deputado teve a oportunidade de debater a melhor estratégia 

para abordar os Estados Unidos da América no sentido de procurar a 

reintegração daquele país como membro da UIP, a fim de a tornar 

verdadeiramente universal. Neste momento existe um total de 14 países que 

não são membros da UIP. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos 

da América já foi membro da UIP, integrando o Grupo Geopolítico Doze Mais, 

tendo, entretanto, decidido abandonar a organização. 

01 março: 

 

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

Interparlamentar (UIP), realizou uma videoconferência com os Presidentes das 

diferentes Comissões Não Permanentes e dos Grupos Consultivos e de 

Facilitadores da UIP. 

 

Nesta reunião participaram o Presidente das Comissão dos Direitos Humanos 

dos Parlamentares; a Presidente da Comissão para as Questões do Médio 

Oriente; a Presidente da Comissão para a Promoção do Respeito do Direito 

Humanitário Internacional; o Presidente do Grupo Consultivo de Alto Nível para 

o Combate ao Terrorismo e Extremismo Violento e dois membros do Grupo de 

Facilitadores para o Chipre. 
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Nesta reunião, o Deputado abordou os problemas de quórum com que cada 

uma das comissões e grupos se confrontam, considerando a impossibilidade 

de realizar eleições na última Assembleia da UIP, que se realizou de forma 

virtual, devido às restrições impostas pela pandemia da COVID-19. O 

Deputado aproveitou ainda para salientar que o Comité Executivo se encontra 

a trabalhar no sentido de preparar a estratégia da organização para os 

próximos cinco anos. O Deputado teve, finalmente, oportunidade de fazer um 

ponto de situação sobre o trabalho de cada comissão e de cada grupo no atual 

contexto da pandemia em curso. 

01 março: 

 

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

Interparlamentar (UIP), realizou uma videoconferência com o Secretário do 

Grupo Geopolítico da América Latina e Caraíbas da UIP, Oscar Piquinela. 

 

Nesta reunião, o Deputado teve a oportunidade de discutir a melhor estratégia 

para atrair os países que ainda não são membros da UIP a juntar-se a esta 

organização, a fim de a tornar verdadeiramente universal. Neste momento 

existe um total de 14 países que não são membros da UIP, sendo que 8 desses 

países se situam nas caraíbas. 

01 março: 

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

Interparlamentar (UIP), realizou uma videoconferência com o Presidente do 

Fórum dos Jovens Parlamentares da UIP. 

 

Nesta reunião, o Deputado teve a oportunidade de transmitir a sua visão para 

a organização, referindo contar com o envolvimento ativo dos parlamentares 

mais jovens na elaboração da estratégia da organização para os próximos 

cinco anos. O Deputado recebeu desde logo algumas indicações do 

Presidente do Fórum dos Jovens Parlamentares e teve ainda oportunidade de 

conhecer o recente trabalho daquele fórum no atual contexto da pandemia em 

curso. 

25 fevereiro: 

 

A Deputada Constança Urbano de Sousa e o Deputado Pedro do Carmo, 

membros da delegação da Assembleia da República à União Interparlamentar 

(UIP), participaram na videoconferência organizada pela UIP conjuntamente 

com o ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados 

(UNHCR) , sobre a ação parlamentar para acabar com a situação de apatridia 

até 2024 (Parliamentary action to end statelessness by 2024. 

 

A apátrida, a situação em que uma pessoa não é reconhecida por nenhum 

Estado como cidadão, tem impactos devastadores em milhões de pessoas em 

todo o mundo. 4,2 milhões de pessoas eram conhecidas como apátridas em 

meados de 2020, mas com apenas 76 países incluídos nos dados 



 
Divisão de Relações Internacionais 

              

União Interparlamentar (UIP) 

comunicados pelo ACNUR, é provável que o número real seja muito mais 

elevado. 

 

A videoconferência procurou formas de ir além dos compromissos assumidos 

pelos governos, a fim de reforçar a implementação da Campanha #IBelong e 

do Plano de Ação Global para Acabar com a Apátrida até 2024. Os membros 

dos Parlamentos que lideraram os esforços legislativos para combater os 

apátridas nos seus países partilharam a sua experiência e responderam a 

perguntas colocadas pelos participantes. 

 

A Deputada húngara Agnes Vadai, Presidente da Comissão para a Promoção 

do Respeito pela Lei Humanitária Internacional da União Interparlamentar 

moderou o evento que contou com uma introdução pelo Secretário-Geral da 

UIP, Martin Chungong, e da Alta Comissária Auxiliar para a Proteção, Gillian 

Triggs. A videoconferência teve os seguintes oradores: Presidente Abass 

Chernor Bundu, Presidente do Parlamento da Serra Leoa (previsto, mas cuja 

participação foi breve devido à instabilidade da ligação); Deputado Gilang 

Dhielafararez, membro da Câmara dos Representantes da Indonésia; Ms. 

Melanie Khanna, Chefe da Seção de Apatridia da Divisão de Proteção 

Internacional do ACNUR; Deputada Senida Mesi, Presidente da Subcomissão 

sobre Desenvolvimento Sustentável do Parlamento da Albânia; Deputada 

Tsirimaharo Ny Aina Rafenomanantsoa, Vice-Relatora Geral da Assembleia 

Nacional de Madagáscar. Concept Note 

22 fevereiro: 

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

Pacheco (PSD) participou, na qualidade de Presidente daquela organização 

internacional, na 1.ª reunião do Comité Preparatório do segmento presencial 

da 5.ª Conferência Mundial de Presidentes de Parlamentos, cuja realização 

está prevista para setembro em Viena. 

 

A reunião do Comité Preparatório realizou-se de forma virtual, devido às 

restrições impostas pela pandemia da COVID-19 e destinou-se a discutir os 

preparativos necessários para organizar o segmento presencial da 5.ª 

Conferência Mundial de Presidentes de Parlamentos. A reunião serviu ainda 

para fazer uma retrospetiva do segmento virtual da referida conferência 

mundial, realizada a 14 de outubro de 2020. 

17-18 fevereiro: 

 

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

Interparlamentar (UIP), discursou nas cerimónias de abertura e de 

encerramento da Audição Anual Parlamentar UIP 2021 na Assembleia Geral 

das Nações Unidas. 

 

Considerando as restrições impostas pela pandemia da COVID-19, a Audição 

Anual Parlamentar realizou-se de forma virtual, nos passados dias 17 e 18 de 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c305253535642514c30525353554d76556d567359585276636d6c76637939565356417651323975593256776446394f6233526c4c6e426b5a673d3d&fich=Concept_Note.pdf&Inline=true


 
Divisão de Relações Internacionais 

              

União Interparlamentar (UIP) 

fevereiro, e foi subordinada ao tema: “Combater a corrupção para restaurar a 

confiança nos governos e melhorar as perspetivas de desenvolvimento”. 

17 fevereiro: 

 

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

Interparlamentar (UIP), realizou uma videoconferência com o Presidente da 

Câmara dos Deputados – câmara baixa do parlamento de Itália –, Roberto 

Fico. 

 

Nesta reunião, o Deputado teve a oportunidade de debater a parceria entre o 

Reino Unido e a Itália na presidência do COP26 (26.ª Sessão Anual da 

Conferência de Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as 

Alterações Climáticas) e a realização, nesse âmbito, da Audição Parlamentar 

Anual. O Deputado abordou ainda a presidência italiana do G20 e a respetiva 

organização da Cimeira dos Líderes do G20 e do encontro do P20 (dimensão 

parlamentar dessa cimeira). 

15 fevereiro: 

 

O Deputado Duarte Pacheco (PSD), tem assento no Steering Committee do 

Grupo Geopolítico Doze Mais, na qualidade de ex-Presidente daquele Grupo 

Geopolítico.  

 

Considerando as restrições impostas pela pandemia da COVID-19, o Steering 

Committee revestiu carácter informal e realizou-se de forma virtual. Nesta 

reunião foram transmitidos os resultados das três primeiras reuniões da 285.ª 

Sessão do Comité Executivo da UIP, e foram ainda debatidos temas como a 

situação na Venezuela, no Myanmar e na Bielorrússia; a intenção de tornar a 

UIP uma organização universal com a adesão dos 14 países que não são 

membros da organização; a realização da próxima Assembleia da UIP em 

formato virtual; a possível nomeação de um vice-presidente para o Grupo 

Geopolítico dos Doze Mais e as próximas atividades do grupo geopolítico, 

visando o maior envolvimento de todos os seus membros. 

11 fevereiro: 

 

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

Interparlamentar (UIP), realizou uma videoconferência com a Deputada 

Claudia Roth, Vice-Presidente do Bundestag. 

 

Nesta reunião, o Deputado teve a oportunidade de definir uma estratégia para 

a reunião do Comité Preparatório da 5.ª Conferência Mundial de Presidentes 

de Parlamentos, que se realizará a 22 de fevereiro e de fazer um ponto de 

situação do combate à pandemia de COVID-19 em Portugal e de agradecer, 

na pessoa da Deputada Claudia Roth, o auxílio prestado pela República 

Federal da Alemanha a Portugal nesse combate. A Deputada Claudia Roth 

aproveito para apresentar, também, o ponto de situação do combate à 

pandemia na Alemanha e de manifestar a total disponibilidade do povo alemão 
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para continuar a prestar auxílio ao povo português, no esforço do referido 

combate à pandemia. 

08 fevereiro: 

 

 

Atenta a extensão da respetiva agenda, não foi possível concluir a 285.ª 

Sessão do Comité Executivo da União Interparlamentar (UIP) nos dias 18 e 22 

de janeiro de 2021, pelo que foi necessário encontrar uma terceira data para 

conclusão dos trabalhos.  

 

Nesse sentido, os membros do Comité Executivo da UIP acordaram a 

continuação daquela sessão no dia 8 de fevereiro de 2021.  

 

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

participou nesta reunião que se realizou de forma virtual. 

04 fevereiro: 

 

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

Interparlamentar (UIP), realizou uma videoconferência com o Presidente do 

Parlamento Árabe, o Senhor Adel Bin Abdul Rahman Al Alsoomi. 

 

Nesta reunião participou ainda o Secretário Geral da UIP, Martin Chungong. 

 

Nesta reunião, o Deputado teve a oportunidade de, entre outros assuntos, 

discutir e preparar a visita que brevemente fará ao Bahrain, mas também 

debater a proposta de desenvolvimento de um acordo de cooperação entre a 

UIP e o Parlamento Árabe no âmbito de áreas tão diversas, como a 

cooperação técnica; a criação de programas de fomento da igualdade de 

género, de combate ao terrorismo, de prevenção do extremismo violento e do 

discurso do ódio ou na área da ciência. 

 

Foram ainda abordadas as questões do Yemen, da Líbia e da pandemia de 

COVID no ”mundo árabe”. 

04 fevereiro: 

 

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

Interparlamentar (UIP), realizou uma reunião por videoconferência com os 

representantes dos Grupo Geopolítico da América Latina e Caraíbas 

(GRULAC) no Comité Executivo da UIP. 

 

Participaram nesta reunião, além do Senhor Deputado Duarte Pacheco, a 

Senhora Deputada Beatriz Argimón, do Uruguai e o Senhor Deputado Juan 

Pablo Letelier do Chile. 

 

Nesta reunião, o Deputado teve a oportunidade de debater a atual situação na 

Venezuela na sequência das eleições gerais de dezembro de 2020 e ainda a 
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questão da participação dos membros do parlamento venezuelano, na sua 

nova configuração, nas reuniões dos vários órgãos da UIP. 

24 janeiro – 01 fevereiro: 

 

 

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

Interparlamentar (UIP), deslocou-se em missão oficial ao Qatar, Kuwait e 

Emirados Árabes Unidos. 

 

No quadro desta deslocação, o Deputado participou numa sessão de trabalhos 

do Conselho da Shura do Qatar, tendo ainda tido oportunidade de realizar uma 

série de encontros bilaterais ao mais alto nível, designadamente com Sua 

Alteza, o Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, com Sua Excelência, o 

Primeiro Ministro Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz al-Thani e com Sua 

Excelência, o Ministro dos Negócios Estrangeiros Sheikh Mohammed bin 

Abdulrahman Al Thani.  

 

Na sua passagem pelo Kuwait, o Deputado teve ainda oportunidade de reunir 

com Sua Alteza, o Emir Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, com sua Alteza 

o Príncipe Herdeiro Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, com Sua Alteza, o 

Primeiro Ministro Sheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, com Sua 

Excelência, o Ministro dos Negócios Estrangeiros Dr. Ahmed Nasser Al-

Mohammad Al-Sabah e, finalmente, com Sua Excelência, o Presidente da 

Assembleia Nacional, Senhor Marzouq Ali Al-Ghanim.  

 

Finalmente, nos Emirados Árabes Unidos, o Deputado teve um encontro 

bilateral com Sua Excelência, o Presidente do Conselho Federal Nacional dos 

Emirados Árabes Unidos, Senhor Saqr Ghobash e ainda com Sua Alteza, o 

Príncipe Herdeiro Shaikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan. 

22 janeiro:  

 

Atenta a extensão da respetiva agenda, não foi possível concluir a 285.ª 

Sessão do Comité Executivo da União Interparlamentar (UIP) no dia 18 de 

janeiro de 2021, tendo os respetivos membros acordado a sua continuação no 

dia 22 de janeiro.  

 

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

participou nesta reunião que se realizou de forma virtual. 

19 janeiro: 

 

 

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

Interparlamentar (UIP), realizou uma videoconferência com os Presidentes das 

diferentes Comissões Permanentes da UIP. 

 

Nesta reunião participaram os Presidentes das quatro Comissões 

Permanentes da organização (1.ª Comissão – Paz e Segurança Internacional; 
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2.ª Comissão – Desenvolvimento Sustentável; 3.ª Comissão – Democracia e 

Direitos Humanos; 4.ª Comissão – Assuntos das Nações Unidas). 

 

Nesta reunião, o Deputado teve a oportunidade de transmitir os resultados da 

285.ª Sessão do Comité Executivo da UIP realizado na véspera, 

particularmente no que diz respeito à discussão sobre o funcionamento da 

organização, mas também de receber contributos de cada um dos Presidentes 

das Comissões Permanentes sobre o tema. O Deputado teve ainda 

oportunidade de conhecer o recente trabalho de cada comité no atual contexto 

da pandemia em curso 

18 janeiro: 

 

 

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

Pacheco (PSD) participou, na qualidade de Presidente daquela organização 

internacional, na 285.ª Sessão do Comité Executivo da UIP.  

 

O Comité Executivo realizou-se de forma virtual, devido às restrições impostas 

pela pandemia da COVID-19 e destinou-se a discutir e a tomar decisões sobre 

a visão do Presidente da UIP para a organização; sobre a realização da 142.ª 

Assembleia da UIP; sobre a audição parlamentar anual na ONU; sobre o 

calendário de reuniões oficiais da UIP para 2021; sobre a situação na 

Venezuela; sobre o processo de elaboração da estratégia da UIP para o 

quadriénio 2022-2026 e sobre o objetivo estratégico da adesão universal dos 

parlamentos à organização. 

11-13 janeiro: 

 

 

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

Interparlamentar (UIP), realizou 4 reuniões por videoconferência com os 

representantes dos diferentes Grupos Geopolíticos no Comité Executivo da 

UIP. 

 

Assim, no dia 11 de janeiro o Deputado realizou uma primeira reunião com os 

representantes do Grupo Geopolítico Ásia-Pacífico, a que se seguiu uma 

reunião com os representantes do Grupo Geopolítico Africano e, finalmente, 

reuniu com o Grupo Geopolítico da América Latina e Caraíbas. 

 

No dia 13 de janeiro, o Deputado realizou uma única reunião com o 

representante do Grupo Geopolítico Eurásia, ficando por realizar a reunião 

inicialmente agendada com o representante do Grupo Geopolítico Árabe, uma 

vez que este grupo ficou sem representação no Comité Executivo da UIP, 

depois de o Deputado Ali Abdel Aal – que assegurava tal representação – não 

ter sido reeleito nas recentes eleições legislativas para o Parlamento Egípcio. 

Nestas reuniões, o Deputado teve a oportunidade de ouvir as opiniões dos 

seus interlocutores sobre os pontos fortes e fracos da organização, de receber 
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sugestões sobre o seu funcionamento e transparência ou sobre a promoção 

da sua visibilidade no panorama das organizações internacionais. 

11 janeiro: 

 

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

Interparlamentar (UIP), realizou uma videoconferência com os Presidentes dos 

diferentes Grupos Geopolíticos da UIP. 

 

Nesta reunião participaram os Presidentes de todos os Grupos Geopolíticos 

(12+; Africano; América Latina e Caraíbas; Árabe; Ásia-Pacífico e Eurásia). 

 

Nesta reunião, o Deputado teve a oportunidade de ouvir as opiniões dos seus 

interlocutores sobre os pontos fortes e fracos da organização, de receber 

sugestões sobre o seu funcionamento e transparência ou sobre a promoção 

da sua visibilidade no panorama das organizações internacionais. 

 


