PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas
Acta da Reunião Ordinária de 29 de Setembro de 2006 da
Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR)
Aos vinte e nove dias do mês de Setembro de dois mil e seis, pelas onze 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)
5)

Tomada de posse do novo membro da CICDR ----------------------------------------;
Aprovação da acta da reunião de 5 de Junho de 2006---------------------------------;
Ponto de situação dos processos de contra-ordenação--------------------------------;
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
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, João Silva,
Sandra Ribeiro, Manuel Correa, Sofia Baião Horta, Jorge Silva, Jesuína Ribeiro e a Dra.
Aida Morais em representação do Prof. José Cordeiro representante da U.G.T..
Faltaram os Conselheiros José Cordeiro que se fez representar nos termos acima
referidos, Y Ping Show, Carlos Miguel, Maria Teresa Tito de Morais, Deputado
Feliciano Barreiras Duarte, Deputada Maria Celeste Lopes da Silva Correia, Luzia de
Carvalho e Carlos Trindade.
O Presidente da CICDR agradeceu a presença de todos tendo sido aprovado, por
unanimidade, o aditamento de um novo ponto à ordem de trabalhos que consiste na
aprovação da acta da anterior reunião de 05.06.2006 conforme decorre do disposto no
regulamento interno da comissão.
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, que,
não teve seguimento atenta a não comparência do Deputado Barreiras Duarte.
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Entrando no ponto 2 da Ordem dos Trabalhos, a acta da reunião de 05.06.2006, foi
aprovada por unanimidade após correcção apresentada pelo Conselheiro José Falcão,
devidamente atendida.
Dando início ao ponto 3 da Ordem dos Trabalhos, o Dr. Duarte Miranda Mendes fez
um ponto de situação sobre processos pendentes de contra ordenação e deu conta de
algumas das principais queixas apresentadas, tendo os Conselheiros José Falcão e
Manuel Correia tecido considerações e manifestado descontentamento sobre os
resultados destes processos de contra ordenação. O Presidente da CICDR especificou
sinais positivos quer dos media quer das fontes quanto ao tratamento da informação que
envolve cidadãos imigrantes, referindo, quanto aos processos, lamentar as situações
relembrando que a Comissão está dependente de terceiros.
Com relação ao ponto 4 da Ordem dos Trabalhos, o Presidente da CICDR focou a
temática da recolha de contributos sobre a proposta de reforma da legislação das contraordenações que punem actos discriminatórios em razão da raça, cor, nacionalidade ou
origem étnica, oportunamente enviada aos Conselheiros. Relembrou que tendo
competência para propor o diploma não quis deixar de ouvir a Comissão sobre esta
matéria. Os Conselheiros Sofia Baião Horta, Macaísta Malheiros e a Dra. Aida Morais,
em substituição do Conselheiro José Cordeiro, fizeram exposições sobre os pontos em
que discordavam sobre algumas das soluções apresentadas, tendo, ainda, o Conselheiro
José Falcão e Jesuína Ribeiro tecido algumas considerações sobre esta temática. O
Presidente da CICDR propôs que os membros da Comissão apresentassem os seus
comentários por escrito até ao dia 6 de Outubro de 2006, para ponderação dos
argumentos apresentados e reenvio do projecto de diploma até ao dia 12 de Outubro de
2006. O Conselheiro Macaísta Malheiros, colocou ainda uma questão relativa à
interpretação que o SEF tem vindo a fazer sobre a lei nº 37/2006 de 9 de Agosto, quanto
ao reagrupamento familiar de cidadãos que não têm a nacionalidade dos cidadãos de
Estados membros da União Europeia, solicitando a intervenção da CICDR nesta matéria
o que foi atendido.
Entrando no ponto 5 da Ordem dos Trabalhos, foi aprovado, por unanimidade, que a
próxima reunião fosse agendada para o próximo dia 25 de Outubro, pelas 15:00.
O Senhor Presidente da CICDR agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os
trabalhos pelas treze horas e trinta minutos.
Lisboa, 29 de Setembro de 2006
O Presidente da CICDR
Rui Marques
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