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ATA NÚMERO 15/XII/3ª SL 
17.abril.2014 – Mesa e Coordenadores 
 
 

Aos 17 dias do mês de abril de 2014, pelas 17:00 horas, reuniu a Mesa e Deputados 

Coordenadores da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, na sala 7 do Palácio de S. Bento, na 

presença dos Senhores Deputados constantes da folha de presenças que faz parte integrante desta 

ata, com a seguinte Ordem do Dia: 

 

 

Reunião com o Presidente da Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados 
Unidos da América e respetiva delegação 

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

Reunião com o Presidente da Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados 
Unidos da América e respetiva delegação 

  

 

A reunião foi conjunta com as seguintes Comissões: 

  
 Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública  

 Comissão de Economia e Obras Públicas  

 Comissão de Educação, Ciência e Cultura  

 Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local  
 

O Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP) deu as boas 
vindas à delegação da Câmara dos Representantes, em nome das quatro Comissões e dos 
representantes dos cinco Grupos Parlamentares presentes e apresentou-se depois como 
Presidente da Comissão e Deputado do Partido Socialista. 

A delegação da Câmara de Representantes apresentou-se de seguida, sendo constituída por 
Deputados do Partido Republicano, representantes de vários Estados e Comissões. 

De seguida, intervieram os Deputados dos vários Grupos Parlamentares da Assembleia da 
República. Interveio em primeiro lugar a Deputada Nilza de Sena (PSD), que fez a apresentação 
dos 5 Deputados presentes do PSD, apresentou-se como Vice-Presidente da Comissão de 
Educação, Ciência e Cultura e realçou depois a importância da troca de informação e do 
desenvolvimento de cooperação entre os 2 países. 

O Deputado Ramos Preto apresentou-se como representante do PS e como Presidente da 
Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, informou que estão a ser feitas 
audições na Comissão de Economia e Obras Públicas a propósito do tratado internacional de 
comércio livre que está em negociação entre os Estados Unidos da América e a União Europeia e 
manifestou ainda os desejos de aproximação de ambos a nível do ambiente. 

O Deputado Michael Seufert, em representação do CDS-PP, realçou também a importância das 
negociações do Tratado de comércio livre e manifestou o desejo de que se consiga um acordo forte, 
que sirva ambos os blocos. Referiu depois a realização das eleições europeias no final de maio e o 
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facto de a União Europeia estar a desenvolver esforços no sentido da integração financeira, 
particularmente a nível monetário e bancário. 

O Deputado Miguel Tiago, em representação do PCP, referiu a posição crítica dos Deputados do 
PCP, no Parlamento Europeu, em relação ao referido acordo de comércio livre, realçou a 
importância da amizade e cooperação entre os povos e endereçou uma saudação ao povo dos 
Estados Unidos da América. 

O Deputado Pedro Filipe Soares, em representação do BE, realçou o facto de a Europa ainda 
registar vários problemas que tem de resolver, nomeadamente a nível bancário, mais acentuados 
nos países periféricos, como Portugal. Referiu depois a mudança de centralidade mundial para o 
Pacífico, desejando que a mesma volte para o Atlântico Norte. Referiu ainda a necessidade de 
desenvolvimento da cooperação entre os Estados Unidos da América e a União Europeia, para se 
atingir um acordo em vários níveis, nomeadamente, no âmbito da liberdade a nível digital, direitos 
do trabalho, ambientais e dos organismos geneticamente modificados, manifestando desejos de que 
a visita também sirva para uma aproximação nesse âmbito. 

O Presidente da COFAP manifestou interesse em desenvolver o diálogo sobre temas financeiros e 
orçamentais com o colega da Câmara dos Representantes, mas realçou a escassez do tempo, pelo 
que agradeceu a presença da delegação e devolveu-lhe a palavra. 

A delegação da Câmara dos Representantes agradeceu e manifestou abertura a uma futura 
cooperação. 

A gravação da reunião está disponível na página da Comissão, na internet. 

 
A reunião foi encerrada às 17:30 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida 
e aprovada, será devidamente assinada. 
 
 
Palácio de São Bento, 17 de abril de 2014 
 

 
O PRESIDENTE 

 
 
 

(Abel Baptista) 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=97587
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Folha de Presenças 
 
 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Abel Baptista 
 Isilda Aguincha 

Nilza de Sena 
Michael Seufert 

 
 
 
Estiveram ausentes os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Acácio Pinto 
 Luís Fazenda 
 Heloísa Apolónia 

 


