PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas

Acta da Reunião Ordinária da
Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR)
de 26 de Fevereiro de 2007
Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro de dois mil e sete, pelas dez horas, reuniu, em
Assembleia Ordinária, a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial, adiante
designada por CICDR, nas instalações do Alto-Comissariado para a Imigração e Minorias
Étnicas, sitas na Rua Álvaro Coutinho nº14, em Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1)
2)
3)
4)

Aprovação da acta da reunião de 11 de Dezembro de 2006-----------------------------------;
Ponto de situação sobre processos de contra-ordenação pendentes; -------------------------;
Outros assuntos de interesse relevante;----------------------------------------------------------;
Marcação da próxima reunião---------------------------------------------------------------------;

Presidiu à reunião o Alto-Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas, Dr. Rui Marques,
que, nos termos da lei, é o Presidente da CICDR. Também estava presente o Assessor Jurídico
do Gabinete do Alto-Comissário, Dr. Duarte Miranda Mendes, que secretariou a reunião.
O Presidente da CICDR verificou que se encontravam presentes os seguintes Conselheiros: Y
Ping Show, Carlos Miguel, José Falcão, Maria Cidália Figueiredo, Maria Teresa Tito de Morais
Mendes, Jorge Silva, Macaísta Malheiros, Jesuína Ribeiro, José Cordeiro, Laurinda Pinto em
substituição da Conselheira Luzia de Carvalho, como representante da associação patronal CCP
e Victor Hugo Salgado, em substituição da Conselheira Sandra Ribeiro, como representante do
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
Faltaram os Conselheiros Deputados Maria Celeste Lopes da Silva e Feliciano Barreiras Duarte,
João Silva, Carlos Trindade, Sofia Baião Horta e Manuel Correia.
Verificando a presença do quórum necessário, o Presidente da CICDR começou por agradecer a
presença de todos e deu início aos trabalhos, tendo o ponto 1 da Ordem dos Trabalhos sobre o
projecto de acta da reunião de 11 de Dezembro de 2006, sido aprovado por unanimidade.
Dando início ao ponto 2 da Ordem dos Trabalhos, o Dr. Duarte Miranda Mendes fez uma
breve exposição do ponto de situação das queixas e dos processos de contra-ordenação pela
prática de actos discriminatórios conforme documentação distribuídas pelos Conselheiros e
anexa à presente acta, tendo sido prestados alguns esclarecimentos às questões colocadas pelos
Conselheiros Cidália Figueiredo, José Falcão e Macaísta Malheiros.
Entrando no ponto 3 da ordem dos trabalhos, a Conselheira Cidália Figueiredo deu a conhecer
os resultados do Seminário organizado pelo Conselho da Europa relativamente a acções
positivas de luta contra a discriminação, tendo o Conselheiro José Falcão tecido comentários
sobre a alegada boa imagem de Portugal no estrangeiro em matérias de luta contra a
discriminação.
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O Presidente da CICDR fez um ponto de situação quanto à apresentação da ECCRI ocorrida no
ACIME no passado mês de Fevereiro, tendo este merecido uma apreciação dos Conselheiros
Macaísta Malheiros, Teresa Tito de Morais Mendes, José Falcão e Jorge Silva.
O Presidente da CICDR informou das iniciativas do ano europeu para a igualdade de
oportunidades. Neste particular, a Conselheira Jesuína Ribeiro fez um ponto de situação do
concurso “a minha escola na luta contra a discriminação”. O Presidente da CICDR, deu ainda
conta da situação das referências dos media à nacionalidade, etnia, religião ou situação
documental de alegados autores de ilícitos, bem como da conferência inter-ministerial sobre
imigração a realizar em Julho e da futura alteração orgânica do ACIME em Alto-Comissariado
para a Imigração e para o Diálogo Inter-cultural, IP.
Entrando no ponto 4 da Ordem dos Trabalhos, foi proposto e aprovado, por unanimidade, que
a próxima reunião fosse agendada para o próximo dia 16 de Abril de 2007, pelas 09:30.
O Senhor Presidente da CICDR agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os
trabalhos pelas onze horas e trinta minutos.
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2007
O Presidente da CICDR
Rui Marques
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