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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

 

Gabinete do Presidente 

 

Reunião da Troika do V Fórum Parlamentar Ibero-Americano 

 

Lisboa, 24 de Março de 2009 

  

Síntese 

 

 

Por iniciativa do Presidente do V Fórum Parlamentar Ibero-Americano (FPIA), realizou-

se no dia 24 de Março, em Lisboa, uma reunião da Troika1, no quadro do processo 

preparatório do Fórum. O V FPIA, terá lugar em Lisboa, nos dias 23 e 24 de Novembro 

próximo, antecedendo a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo Ibero-Americanos, 

que se realizará nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro de 2009, no Estoril. 

 

 

1. Participantes: 

 

 Presidente da Assembleia da República de Portugal, Presidente do V FPIA, 

Jaime Gama; 

 Presidente do Senado da Argentina, Vice-Presidente do V FPIA, Julio Cobos; 

 Presidente da Câmara dos Deputados da Argentina, Vice-Presidente do V FPIA, 

Eduardo Fellner; 

 Vice-Presidente da Assembleia Legislativa de El Salvador, designado pelo Vice-

Presidente do V FPIA, Rolando Alvarenga; 

 Director da Divisão da Conferência Ibero-Americana (SEGIB), Juan Ignacio Siles 

del Valle. 

                                                 
1
 Nos termos do nº 1, do artigo 4º do estatuto do Fórum Parlamentar Ibero-Americano, o Fórum é 

“presidido pelo presidente do parlamento do país em que decorrer a Cimeira Ibero-Americana, o qual 
terá como Vice-Presidentes, os presidentes dos parlamentos dos países em que tiver decorrido a 
anterior e vier a decorrer a próxima cimeira”. 
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2. Foram debatidos e mereceram concordância os seguintes aspectos:  

 

 O tema da Conferência Ibero-Americana – “Inovação e Conhecimento” - será 

reflectido no Fórum, em articulação com outras temáticas de interesse 

parlamentar e de actualidade política, designadamente, a crise financeira 

mundial e o papel dos parlamentos, a avaliação e perspectivas dos programas 

de cooperação no âmbito do processo ibero-americano e a perspectiva de 

desenvolvimento de uma vertente de cooperação técnica inter-parlamentar 

ibero-americana. 

 

 A apresentação, pelo Secretário-Geral Ibero-Americano, dos desenvolvimentos 

políticos da Comunidade Ibero-Americana de Nações, seguida de debate. 

 

 Serão convidados a participar, como oradores, personalidades do meio extra-

parlamentar, qualificadas nas áreas temáticas cobertas pelo Fórum. A escolha 

das personalidades a convidar terá em consideração um critério de equilíbrio 

geográfico e, tanto quanto possível, político. Os oradores convidados para o V 

FPIA serão os seguintes: (i) Joaquín Almunia, Comissário Europeu para os 

Assuntos Económicos e Monetários; (ii) Luis Alberto Moreno, Presidente do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); (iii) Angel Gurría, Secretário-

Geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OCDE). 

 

 Interesse e utilidade em apoiar os debates do Fórum, com estudos e/ou 

documentação temática, designadamente compilações de estatísticas oficiais 

relevantes para as temáticas em debate. Os seminários dedicados ao tema da 

Conferência, que serão realizados ao longo do ano, contribuirão também para 

essa finalidade. 

 

 Do Fórum resultará um texto de Conclusões da Presidência, que reflectirá o 

essencial dos trabalhos em torno das temáticas abordadas. 

 

 A organização do Fórum envolverá duas sessões plenárias – com intervenções 

iniciais de oradores convidados, seguidas de um período para debate -, e uma 

sessão de trabalhos, organizada em formato de três mesas redondas. 
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 O programa do Fórum incluirá uma visita a projectos com interesse científico-

tecnológico. 

 

3. Outros aspectos que mereceram a atenção da Troika: 

 

 A importância de consolidar e aprofundar a vertente parlamentar da 

Comunidade Ibero-Americana de Nações, no âmbito das suas finalidades 

estatutárias; 

 

 A desejável elevação do perfil do Fórum Parlamentar nas Cimeiras de Chefes de 

Estado e de Governo Ibero-Americanos depende também da qualidade, 

oportunidade e actualidade do seu contributo. 

 

 Nesse sentido, é essencial o compromisso político dos parlamentares para que 

seja assegurada, de forma estável, uma participação activa e ao nível adequado 

dos Parlamentos dos 22 Estados membros e da Secretaria-Geral Ibero-

Americana. 

 

 O reconhecimento da importância em assegurar uma linha de continuidade 

entre os Fora parlamentares, que projecte o alcance útil dos debates e das 

conclusões, facilitando também a avaliação regular do processo e a 

concentração dos trabalhos parlamentares em áreas do seu interesse 

específico. 

 

 


