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 25 de Outubro de 2006
Aos vinte e cinco dias do mês de Outubro de dois mil e seis, pelas quinze 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, sitas na Rua Álvaro Coutinho nº14, em Lisboa, com a seguinte Ordem de
Trabalhos:
1) Aprovação da acta da reunião de 29 de Setembro de 2006---------------------------;
2) Apreciação do projecto do regime jurídico das contra-ordenações de discriminação em
razão da raça, cor, nacionalidade e origem étnica; --------------;
3) Outros assuntos de interesse relevante;--------------------------------------------------;
4) 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 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:
Macaísta Malheiros, Maria Cidália Figueiredo, José Falcão, Manuel Corrêa, Deputada Maria
Celeste Lopes da Silva Correia, Y Ping Show, Sofia Baião Horta, Jesuína Ribeiro, Maria Teresa
Tito de Morais Mendes, João Silva, Jorge Silva, Aida Morais em representação do Conselheiro
José Cordeiro, representante da U.G.T.., Laurinda Pinto em representação da Conselheira Luzia
de Carvalho, representante da C.C.P..
Faltaram os Conselheiros José Cordeiro e Luzia de Carvalho que se fizeram representar nos
termos acima referidos, Sandra Ribeiro, Carlos Miguel, Deputado Feliciano Barreiras Duarte e
Carlos Trindade.
O Presidente da CICDR começou por agradecer a presença de todos e deu início aos trabalhos
colocando à votação o ponto 1 da Ordem dos Trabalhos sobre o projecto de acta da reunião
de 29.09.2006, tendo este sido aprovado, por unanimidade.
Dando início ao ponto 2 da Ordem dos Trabalhos, o Dr. Duarte Miranda Mendes fez uma
breve exposição do projecto do regime jurídico das contra-ordenações de discriminação em
razão da raça, cor, nacionalidade e origem étnica, salientando, designadamente, os aspectos
revistos no seguimento dos contributos apresentados por vários Conselheiros na última reunião
de 29.09.2006. De seguida, tomaram a palavra os Conselheiros Sofia Baião Horta, Deputada
Maria Celeste Lopes da Silva Correia, Macaísta Malheiros, José Falcão e a representante da
UGT, Aida Morais, que teceram críticas, comentários e apreciações positivas do documento
sujeito à apreciação dos Conselheiros. O presidente da CICDR esclareceu ainda os presentes
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que este documento é fruto do trabalho interno da Comissão e que se pretende obter um
consenso máximo, no entanto, a competência da iniciativa legislativa é sempre da tutela e esta
será a entidade que decidirá os termos do diploma sem estar vinculada à proposta da Comissão.
Entrando no ponto 3 da Ordem dos Trabalhos, tomou a palavra a Conselheira Cidália
Figueiredo e o Conselheiro José Falcão que apresentaram à Comissão as suas posições quanto à
reunião realizada com os responsáveis da APAV para avaliação do trabalho desenvolvido pela
UAVIDRE, unidade criada ao abrigo do Protocolo celebrado com o ACIME, especializada no
apoio às vítimas de crime imigrantes e vítimas imigrantes de discriminação Racial. Concluíram
no sentido da necessidade de se fazer ajustamentos ao Protocolo cuja parceria deverá ser
mantida. Tomou a palavra o Dr. Duarte Miranda Mendes que informou a realização de um
seminário sobre discriminação organizado pelo Instituto de Estudos Estratégicos e
Internacionais, em Maio de 2007, em que o ACIME foi um dos convidados para organizar o
evento. O Dr. Luis Pascoal deu a conhecer as iniciativas a realizar em 2007, no âmbito do Ano
Europeu para a Igualdade de Oportunidades para Todos. O Conselheiro Macaísta Malheiros
chamou a atenção para a necessidade de actuação junto de diversos organismos públicos
(Polícias, Ministério Público e IGT) para recolha de dados sobre racismo e discriminação. O
presidente da CICDR informou ter a European Comition Against Racism and Intolerence
(ECRI) apresentado o 3º Relatório sobre Portugal que será distribuído logo que tornado público
e que a OCDE irá fazer um estudo de avaliação da política de integração dos trabalhadores
imigrantes em Portugal. A Conselheira Teresa Tito de Morais informou da inauguração do novo
equipamento social na Bobadela e da realização de um sarau cultural organizados pelos
refugiados no auditório Ângelo Almeida Ribeiro. A Conselheira Jesuína Ribeiro informou que o
Ministério da Educação está a executar um projecto de escola móvel para os Pais de alunos
itinerantes.
Entrando no ponto 4 da Ordem dos Trabalhos, foi proposto e aprovado, por unanimidade, que
a próxima reunião fosse agendada para o próximo dia 11 de Dezembro de 2006, pelas 09:30.
O Senhor Presidente da CICDR agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os
trabalhos pelas dezoito horas.
Lisboa, 25 de Outubro de 2006
O Presidente da CICDR
Rui Marques
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