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13 novembro: 

O Presidente da Delegação da Assembleia da República à União 

Interparlamentar (UIP), Deputado Joaquim Barreto (PS), e o Vice-Presidente da 

Delegação, Deputado Duarte Pacheco (PSD), também Presidente da União 

Interparlamentar, participam na reunião parlamentar da UIP que se realiza por 

ocasião da 27ª sessão da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Alterações Climáticas – COP27. A reunião parlamentar é 

coorganizada pela UIP e pela Câmara dos Representantes Egípcia. 

A conferência anual da COP é o encontro internacional mais importante sobre 

alterações climáticas permitindo o encontro entre líderes, decisores políticos, 

cientistas e sociedade civil, de todas as partes do mundo, com o objetivo de 

identificar soluções conjuntas no combate às ações climáticas. A reunião 

disponibilizará um espaço para que os Deputados possam abordar as questões 

climáticas, a redução das emissões e formas de intensificar os esforços de 

adaptação. A mobilização do financiamento para os países em desenvolvimento, 

na linha da frente dos efeitos das alterações climáticas será também tema em 

debate. 

11-15 outubro: 

Membros da Delegação portuguesa à União Interparlamentar – Deputada Carla 

Sousa (PS), Deputado Miguel Santos (PSD) e Deputada Isabel Guerreiro (PS) – 

participam na 145ª Assembleia Geral da União Interparlamentar. O Deputado 

Duarte Pacheco (PSD) participa igualmente na qualidade de Presidente da 

organização. 

Da agenda da 145ª Assembleia Geral destaca-se o Debate Geral que tem por 

tema “Igualdade de género e parlamentos sensíveis ao género como motores de 

mudança para um mundo mais resiliente e pacífico”.  

Reúnem as 4 Comissões Permanentes, o Conselho Governativo, a Comissão dos 

Direitos Humanos dos Parlamentares e a Comissão para Questões do Médio 

Oriente, assim como o Fórum das Mulheres Parlamentares e o Fórum dos Jovens 

Parlamentares. 

A 145ª Assembleia Geral irá adotar resoluções sobre o item de urgência e sobre 

o tema da Comissão para a Democracia e Direitos Humanos “Incentivo 

Parlamentar ao Desenvolvimento local e regional dos países com elevados níveis 

de migração internacional e à cessação de todas as formas de tráfico de seres 

humanos e de violações de direitos humanos”. 

Será igualmente adotado o documento final sobre o tema do Debate Geral. 

20-21 junho: 

 

As Deputadas Sofia Matos (PSD) e Carla Sousa (PS), membros da Delegação 

da AR à UIP, participaram nos trabalhos da reunião organizada pela 
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Assembleia Nacional da Turquia e a UIP, em Istambul, Turquia, subordinada 

ao tema: “Os Parlamentos e os Pactos Globais para a migração e os 

refugiados: como promover uma forte cooperação internacional e a 

implementação nacional”.Esta conferência pretendeu oferecer uma importante 

oportunidade para os parlamentos e os seus membros fazerem um balanço do 

estado de implementação dos Pactos Globais para a Migração e dos antigos 

e novos desafios que impedem uma ação coletiva, bilateral e nacional mais 

forte e teve por objetivo recolher as melhores práticas parlamentares e 

identificar outras medidas concretas que os parlamentos possam tomar para 

promover uma cooperação internacional e implementação nacional mais 

robusta. 

15-16 junho: 

 

As Deputadas Sofia Matos (PSD) e Vera Braz (PS), membros da Delegação 

da AR à UIP, participaram nos trabalhos da 8ª Conferência Internacional de 

Jovens Parlamentares que se realizou em Sharm-el-Sheikh, Egito. 

 

As conferências anuais da UIP para os Jovens Parlamentares são plataformas 

únicas para a troca de experiências, aprendizagem e articulação de estratégias 

comuns e inovadoras para o empoderamento dos jovens parlamentares. 

 

Desde 2014 que estas conferências tratam temas relacionados com o 

empoderamento dos jovens e providenciam linhas orientadoras em áreas 

como a participação política, paz e segurança, objetivos de desenvolvimento 

sustentável, inclusão social e económica, educação e emprego, bem-estar, e 

a recuperação da pandemia COVID-19. 

 

Esta reunião, com co-organização da UIP e a Câmara dos Representantes do 

Egito, teve por tema - Jovens Parlamentares para a ação climática. Os 

participantes foram convidados a debater sobre o estado das alterações 

climáticas, o seu impacto e os direitos humanos; a ação parlamentar no 

combate às alterações climáticas; as alterações climáticas e a sociedade civil 

e o apoio aos países em desenvolvimento para fazerem face às alterações 

climáticas. 

07-09 abril: 

 

O Deputado Duarte Pacheco (PSD), Presidente da União Interparlamentar 

(UIP), participou na “Conferência Internacional de Académicos e 

Parlamentares sobre o papel dos Parlamentos e das entidades representativas 

face aos desafios do século XXI”, que decorreu em Villa La Angostura, 

Argentina. Esta Conferência foi coorganizada pela Legislatura da Província de 

Neuquén e pela Universidade Austral. 

 

Ainda no âmbito desta deslocação, realizaram-se reuniões de trabalho em 

Buenos Aires, a 8 e 9 de abril, com os Presidentes do Senado e da Câmara 
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dos Representantes do Congresso da Nação Argentina, bem como com outros 

líderes políticos.  

20-24 março: 

 

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

realizou-se em Nusa Dua, Indonésia, a 144ª Assembleia Geral da UIP, cujo 

debate geral teve por tema: Chegar a zero: Mobilizar os parlamentos para agir 

sobre as alterações climáticas. 

 

Os Deputados da Delegação da Assembleia da República à UIP – Sofia Matos 

(PSD), Presidente da Delegação, Hortense Martins (PS), Vice-Presidente da 

Delegação, Hugo Carneiro (PSD) participaram nas reuniões previstas. O 

Deputado Bruno Coimbra (PSD) integrou a Delegação na qualidade de 

membro observador e Presidente da Delegação da AR à APuPM. O Deputado 

Duarte Pacheco (PSD) presidiu às reuniões na sua qualidade de Presidente 

da UIP. 

 

Para além da sessão plenária, reuniram as quatro Comissões Permanentes 

(Comissão para a Paz e Segurança Internacional; Comissão de 

Desenvolvimentos Sustentável, Comissão para a Democracia e Direitos 

Humanos e Comissão dos Assuntos das Nações Unidas), o Conselho Diretivo, 

os Grupos Geopolíticos e demais órgãos da organização. 

 

O grupo Geopolítico dos Doze Mais ao qual Portugal pertence, tendo tido a 

anterior presidência, reuniu a 19 de março, à margem das reuniões da 

Assembleia Geral e conforme aprovado na última reunião do grupo em Madrid, 

tendo sido o dia anterior à reunião do Fórum das Mulheres e do Fórum dos 

Jovens Parlamentares, permitindo assim que todos os deputados possam 

participar nas 3 reuniões. Igualmente prevista está a reunião com os 

parlamentos dos países lusófonos para articular posições e debate de 

objetivos comuns. 

 


