PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas
Acta da Reunião Ordinária de 05 de Junho de 2006 da
Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR)
Aos cinco dias do mês de Junho de dois mil e seis, pelas dez horas, reuniu, em
Assembleia Extraordinária, 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, adiante designado por ACIME, sitas na Rua Álvaro
Coutinho nº14, em Lisboa, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1) Tomada de posse dos novos membros da CICDR ------------------------------------2) Aprovação da acta da reunião de 10 de Abril de 2006--------------------------------3) Ponto de situação sobre queixas e processos de contra-ordenação pendentes na
CICDR--------------------------------------------------------------------------------------4) Ponto de situação dos contactos efectuados relativos à posição da CICDR de
10.04.2006, sobre referências a nacionalidade, etnia, religião ou situação
documental em notícias a partir de fontes oficiais e nos meios de comunicação
social; ---------------------------------------------------------------------------------------5) Apresentação do projecto de regulamento para o concurso nacional das escolas;6) Outros assuntos de interesse relevante; ------------------------------------------------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
Adjunto do Gabinete do Alto Comissário, Dr. Luis Pascoal, e o Dr. Duarte Miranda
Mendes, Consultor Jurídico do referido Gabinete que secretariou a reunião.
O Presidente da CICDR verificou que se encontravam presentes os seguintes
Conselheiros: Deputada Maria Celeste da Silva Correia, José Cordeiro, José Falcão,
Manuel Correa, Macaísta Malheiros, João Silva, Sandra Ribeiro, Maria Cidália
Figueiredo, Jesuína Ribeiro, Jorge Silva, Y Ping Show, representante do C.P.R. em
representação da Conselheira Maria Teresa Tito de Morais. Também se encontrava
presente a Dra. Sofia Baião Horta que iria tomar posse como membro da CICDR.
Faltaram os Conselheiros Deputado Feliciano Barreiras Duarte, Luzia de Carvalho,
Carlos Trindade e Carlos Miguel.
O Presidente da CICDR agradeceu a presença de todos tendo sido aprovado, por
unanimidade, o aditamento de dois novos pontos à ordem de trabalhos que consiste na
aprovação da acta da anterior reunião de 10.04.2006 e a tomada de posse dos novos
membros da CICDR.
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Dada a aprovação unânime do aditamento à ordem de trabalhos e a inexistência de
outras propostas de aditamento, deu-se início ao ponto 1 da ordem de trabalhos, tendo
a Dra. Sofia Baião Horta, tomado posse como Conselheira da CICDR.
Entrando no ponto 2 da Ordem dos Trabalhos, foi posição unânime de todos os
Conselheiros que as actas deveriam ser uma síntese das deliberações tomadas ao invés
da acta exaustiva das intervenções e deliberações. Foi aprovado, por unanimidade, após
a introdução de algumas correcções a acta da reunião de 10 de Abril de 2006. Foi ainda
deliberado que as próximas actas apenas deverão retratar de forma sucinta as matérias
abordadas nas reuniões da CICDR, sendo que, caso algum Conselheiro pretenda que a
sua declaração fique a constar em acta terá de requerê-lo expressamente.
A Conselheira Sofia Baião Horta teve de se ausentar da reunião.
Entrando-se no ponto 3 da Ordem dos Trabalhos, o Dr. Duarte Miranda Mendes fez
uma breve exposição sobre os números e o teor de alguns conteúdos das queixas
apresentadas na CICDR, e sobre os processos de contra-ordenação pendentes. Quanto a
estes, deu a conhecer o facto da CICDR ter sido notificada do relatório final de dois
processos de contra-ordenação em que foi proposto o arquivamento de dois processos
por falta de provas quanto aos alegados factos discriminatórios. Os Conselheiros
fizeram comentários e pediram esclarecimentos sobre os desenvolvimentos de algumas
das queixas apresentadas, apresentando sugestões de actuação.
Com relação ao ponto 4 da Ordem dos Trabalhos, o Presidente da CICDR fez um
balanço sobre a actuação da CICDR junto dos media e das fontes de informação oficiais
com vista a dar a conhecer a estas entidades o teor do comunicado de 10.04.2006, sobre
referências a nacionalidade, etnia, religião ou situação documental em notícias a partir
de fontes oficiais e nos meios de comunicação social. Salientou o facto desta iniciativa
ter tido sinais positivos, nomeadamente, o facto do jornal Público ter distribuído o
documento por todos os jornalistas do Público e a agência Lusa ter manifestado a
intenção de alterar o seu livro de estilo em conformidade com as orientações da CICDR,
sendo intenção da Comissão que estas entidades colaborem connosco na mudança de
mentalidades. Também referiu o facto da Entidade Reguladora da Comunicação Social
(ERC) ter adoptado uma posição idêntica à da CICDR quanto à denominada “Operação
Oriente” levada a cabo pela ASAE. Os Conselheiros comentaram os desenvolvimentos
desta temática.
Dando entrada no ponto 5 da Ordem dos Trabalhos, o Dr. Luis Pascoal apresentou o
projecto do regulamento do concurso nacional nas escolas contra o racismo a iniciar-se
no ano lectivo 2006/2007, que visará premiar boas práticas nas escolas ou nas suas

2
acime
Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas

Rua Álvaro Coutinho, 14
1150-025 Lisboa
Tel: 21.8106100 Fax: 218.106119
www.acime.gov.pt

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas
imediações, conforme documento distribuído pelos Conselheiros presentes. Após vários
comentários e contributos dos Conselheiros sobre a temática, o Presidente da CICDR
informou que o novo regulamento iria ser posto a circular por via electrónica.
Por fim, entrando no ponto 6 da Ordem dos Trabalhos, o Presidente da CICDR e os
Conselheiros deram a conhecer uma série de iniciativas, nomeadamente, a atribuição do
prémio Jornalismo para a Tolerância e a publicação do livro “O pseudo-Arrastão de
Carcavelos”, a Festa da Diversidade organizada por diversas entidades entre as quais o
SOS Racismo. O Dr. Luis Pascoal relatou o impacto da iniciativa do dia da consulta
jurídica gratuita organizado pela Ordem dos Advogados em parceria com os Centros de
Apoio Local aos Imigrantes (CLAIS), tendo ainda sido tecidas considerações pelo
Conselheiro Macaísta Malheiros sobre a reforma legislativa dos processos de contraordenação em curso.
O Senhor Presidente da CICDR agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os
trabalhos pelas doze horas e trinta minutos.
Lisboa, 5 de Junho de 2006
O Presidente da CICDR
(Rui Marques)
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