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Segunda Conferência Interparlamentar de Alto Nível sobre 
Migração e Asilo  

Segunda-feira, 14 de junho, em formato híbrido  

Programa (Fuso horário: CEST) 

 
10h30 - 11h00   Sessão de abertura:  

 
 Abertura simbólica com vídeo introdutório 
 
 Discursos de abertura: 
 

- Presidente do Parlamento Europeu, David-Maria Sassoli. 
 

- Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro 
Rodrigues. 
 

- Presidente da Assembleia Nacional da Eslovénia, Igor 
Zorčič. 
 

-    Presidente do Bundestag, Wolfgang Schäuble 
  

Discurso de apresentação:  
 
- Margaritis Schinas, vice-presidente da Promoção do Modo de 

Vida Europeu 
 
 
11h00 - 12h30   Sessão 1:  O impacto da pandemia de COVID-19 nas  

     políticas de migração e asilo  
 

- Copresidente: Tomas Tobé (Presidente da Comissão DEVE 
do PE) e José Manuel Pureza (Vice-Presidente da 
Assembleia da República e Vice-Presidente da Comissão 
de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 
Garantias da Assembleia da República). 
 

- Introdução: 
- António Vitorino, diretor-geral da 

Organização Internacional para as 
Migrações (OIM). 

- Branko Grims, presidente da Comissão 
da Administração Pública Regional e da 
Autonomia Local, Assembleia nacional 
eslovena. 

 



 

- Troca de pontos de vista com deputados dos parlamentos 
nacionais e do Parlamento Europeu.  
 

Os temas a debater podem incluir: 
 
- O impacto da pandemia na estabilidade económica e 

política dos países de origem e de trânsito. 
- Reforçar as capacidades dos países parceiros no que 

respeita à governação da migração, ou seja, o impacto nos 
regressos. 

 
 
(pausa para almoço) 
 
 
14h - 15h30   Sessão 2:  A dimensão externa das políticas   
   de migração e asilo 

 
- Copresidente: J.F. López Aguilar (presidente da Comissão 

LIBE do PE) e Edite Estrela (Vice-presidente da Assembleia 
da República) 
 

- Introdução: 
- Eduardo Cabrita, Ministro da 

Administração Interna, em nome da 
Presidência portuguesa do Conselho da 
UE. 

- Detlef Seif, Comissão de Assuntos 
Internos e da Comunidade do Bundestag 
alemão 

 
- Testemunho da organização Operazione Colomba. 

 
- Troca de pontos de vista com deputados dos parlamentos 

nacionais e do Parlamento Europeu. 
 
 

Os temas a debater podem incluir:  
 

- Criação de parcerias mutuamente benéficas e adaptadas 
com os principais países terceiros de origem e de trânsito 
com vista a alcançar uma abordagem abrangente da UE em 
matéria de gestão da migração e do asilo, que inclua a 
promoção de vias legais de migração para a UE, a 
integração dos migrantes e o combate ao tráfico de seres 
humanos; 

- Apoio ao desenvolvimento de uma abordagem holística e 
abrangente em matéria de gestão da migração e do asilo 
na UE; 

- Normas em matéria de direitos humanos e proteção dos 
refugiados no cerne das parcerias com países terceiros. 

  



 

 
 
 
15h30- 16h00  Cerimónia de encerramento:  
               

- Declarações finais do Presidente Eduardo Ferro Rodrigues 
e do Presidente David-Maria Sassoli. 

 
Momento musical: A "Orquestra Geração"* 
 

 
 
 
 
 
* Os participantes são convidados a assistir a um momento musical interpretado pela "Youth 
Generation Orchestra” - um Hino à Juventude, final do último andamento da 4.ª Sinfonia de Joly 
Braga Santos, maestro Ulysses Ascânio. 

 
A “Orquestra Geração”, que inclui crianças de jardins de infância (The affections Orchestra) e jovens 
adultos de universidades (Geração Youth Orchestra), foi criada em 2007 como um projeto orientado 
para a intervenção social através da música. Foram-lhe atribuídas as seguintes distinções: o Prémio 
Nacional de Professores (para a inovação), em 2010, considerado um dos 50 melhores projetos sociais 
na UE em 2013 e 2014, e uma menção honrosa da Fundação Mota Engil (Porto) em 2017. Em 2018 
foi declarado pela AGEAS o melhor projeto social do ano e recebeu a medalha de ouro comemorativa 
do 50.º aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem pela Assembleia da República.  A 
“Orquestra Geração” é membro do Sistema Europe, de cuja direção faz parte. 

 
 
 


