
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELHO PORTUGUÊS DO MOVIMENTO EUROPEU 

2016 PLANO DE ATIVIDADES 

 

 

 

  



APRESENTAÇÃO 

Trinta Anos de Integração Europeia 

 

 

O Conselho Português do Movimento Europeu pretende celebrar em 2016 os trinta anos da adesão de 

Portugal à, hoje, União Europeia. 

Mais talvez do que celebrar, pretende, pela sua ação e pela intervenção pessoal e institucional dos seus 

associados, ajudar a reforçar o projeto europeu junto dos cidadãos.  

Nesse intento, não se esconderão as conhecidas dificuldades, mas procurará valorizar sobretudo as 

enormes vantagens alcançadas e a construir com o empenho de todos.  

Assim sendo, levar-se-ão a cabo um conjunto de conferências e mesas redondas, em parceria com 

instituições universitárias e da sociedade civil, tendo como lema Portugal/Europa trinta anos depois. 

Como complemento, será também promovido fora de Lisboa um ciclo de encontros com o lema Diálogos 

da Europa com o Cidadão. Neste projeto, as parcerias ocorrerão com Municípios de diversos pontos do 

país. 

 

O Conselho Diretivo 

 

  



ENQUADRAMENTO 
Este Plano pretende materializar os objetivos traçados e aprovados em sede de Plano Trienal 

 

 

 

  

PLANO TRIENAL 2015-2018 

Considerando que: 

Propomo-nos: 

1. Reforçar a ligação, intercâmbio e cooperação com o Movimento Europeu Internacional  (MEI); 

2. Continuar a dinamizar o “site” e recorrer às novas modalidades de comunicação social; 

3. Atualizar a lista de membros do CPMEI e promover a inclusão de novos membros, nomeadamente de associações de 

carácter profissional, cívico, social, cultural, académico, de ONGs, assim como de outras associações municipais e 

regionais; 

4. Promover o debate europeu em Portugal, procurando o envolvimento e cooperação com outras entidades.  

5. Entre outras iniciativas, prevê-se a organização e/ou participação em conferências, colóquios e outras reuniões, assim 

como a organização de debates periódicos, com um orador/a convidado/a. 

6. Colaboração com os organismos oficiais e com os/as embaixadores/as dos países da União europeia, nomeadamente 

com os que assumem as Presidências para colaboração em iniciativas próprias ou conjuntas com o CPME. 

7. Incentivar a produção de conhecimento sobre temas europeus, nomeadamente, contribuindo para a publicitação de 

trabalhos académicos produzidos nas universidades portuguesas, bem como apresentar e  publicar “policy papers” e 

“policy briefs” sobre a atualidade europeia. 

8. Propor ao MEI que promova o tipo de informação mencionado no ponto anterior entre os diferentes membros 

nacionais e que o assuma no seu próprio “site”; 

9. Conferir, anualmente, uma distinção simbólica ao melhor trabalho publicado em Português sobre temas europeus. 

Para a constituição do júri, o CPME recorre aos seus próprios membros, independentemente de fazerem ou não parte 

dos órgãos sociais. 



PLANO DE ATIVIDADES 

Este Plano refere-se ao período de janeiro a dezembro de 2016 

 

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

▫ Comemorar os 30 Anos de Integração Europeia 

 

Aproveitar o ensejo do trigésimo aniversário da entrada nas então Comunidades Europeias 

para promover uma reflexão e balanço sobre a integração europeia, e os seus impactos na 

economia e na sociedade portuguesas. 

 

▫ Reforçar o debate sobre a Europa 

 

Numa época de desafios, internos e externos, cumpre promover um aprofundado debate sobre 

as grandes questões europeias da atualidade: a integridade da União, a unidade política, a 

governação económica, as migrações, a segurança e a cidadania europeia.  

 

▫ Descentralizar a presença e atividade do CPME 

 

Promover iniciativas em diferentes localidades de norte a sul do país.  

 

INICIATIVAS PROGRAMÁTICAS 

 

▫ Ciclo de eventos a propósito dos 30 anos de adesão de Portugal à União Europeia 

 

FEVEREIRO| “A União Bancária Europeia” 

 [Conferência  com Univers idade Nova de Lisboa]  

 

MARÇO| “As Novas Fronteiras da Segurança Europeia” 

 [Conferência  com o GRES e Eurodefense] 

 

 “Como Comunicar, Hoje, o Projeto Europeu?” 

 [Conferência  com a  Escola  Superior de Comunicação Socia l ] 

 

 JUNHO| “Europa ou Ásia: Parcerias USA Séc. XXI” 

 [Conferência  com a  AAPUSA] 

 

OUTUBRO| “Direitos Humanos: Portugal 30 Anos Depois?” 
 [Conferência  com o Centro de Estudos  Judiciários ] 

 

 

DEZEMBRO| “A Europa do Ensino: a Experiência de Bolonha» 
 [Conferência  com a  Univers idade do Porto] 

 

▫ Ciclo de Diálogos da Europa com o cidadão 

 

ABRIL| Município de Valongo 



 

JUNHO| Município de Coimbra 

 

SETEMBRO| Município de Estremoz 

 

NOVEMBRO| Município de Abrantes 

 

▫ Comemorações do Dia da Europa 

Integração em eventos promovidos pelas entidades oficiais e promoção de um jantar-debate. 

 

▫ Prémio 

Instituição de um prémio destinado a reconhecer e galardoar o mérito de trabalhos dedicados a 

temas europeus, a ser entregue em sessão pública solene. 

 

INICIATIVAS ASSOCIATIVAS 

 

▫ Membros 

Contínuo esforço no sentido de promover o incremento do número de membros.  

 

▫ Sede 

Contínuo esforço, designadamente através de contatos com autarquias e instituições, no 

sentido de obtenção de sede/espaço de trabalho para o CPME, fator essencial para o processo 

de 'institucionalização' e afirmação do CPME. 

 

▫ Comunicação 

Reforço dos canais de comunicação interna e externa e respetivos conteúdos, designadamente 

canais digitais (site, facebook, etc.). 

 

INICIATIVAS ESTATUTÁRIAS 

 

▫ Assembleia Geral 

Reunião, pelo menos, da reunião ordinária anual da Assembleia Geral, para cumprimento das 

respetivas atribuições estatutárias de cariz anual. 

 

▫ Conselho Superior 

 

Realização, pelo menos, das duas reuniões ordinárias do Conselho Superior, para reflexão e 

pronúncia sobre a orientação estratégica do CPME. 

 

ORÇAMENTO 

 

Grande parte das atividades propostas será promovida em parceria com outras entidade s que 

detêm os meios necessários, pelo que não se esperam despesas significativas para o CPME.  

As iniciativas a promover por ocasião das comemorações do Dia da Europa, serão alvo de 

candidatura a fundos comunitários, à semelhança de anos anteriores.  

  



 

 

ÓRGÃOS SOCIAIS 2015-2017 

 

 

Conselho Diretivo 

Presidente: José Conde Rodrigues 

Vice-Presidentes: António Figueiredo Lopes, Cristina Caldeira, Leonor Metello, Pedro Duarte Silva 

Vogais: Inês Lamego, João Pereira dos Santos, Margarida Matias, Teresa Ribeiro, 

 

Conselho Fiscal 

Presidente: Guilherme d’Oliveira Martins 

Vogais: Américo Brás Carlos, José Pena Amaral 

 

Conselho Superior 

Presidente: Maria Carrilho 

Vice-Presidentes: Carlos Gaspar, Rui Vilar, Teresa Moura, Teresa de Sousa, Vítor Martins  

Vogais: António Costa Pinto, António Vitorino, Artur Santos Silva, Bernardino Gomes, Carlos 

Zorrinho, Carlos Pimenta, Diogo Pinto, Eduarda Gonçalves, Eduardo Lourenço, Fausto Quadros, 

Isabel Mota, João Bosco Mota Amaral, João Proença, José Lamego, José Luís Cruz Vilaça, Manuel 

Porto, Maria de Belém Roseira, Maria João Rodrigues, Paulo Sande, Teresa Patrício Gouveia 

Membros por Inerência (Ex-Presidentes do Conselho Superior e do Conselho Diretivo): Mário 

Soares, Vítor Constâncio, Freitas do Amaral, Assunção Esteves 

 

Assembleia Geral 

Presidente: Francisco Pinto Balsemão 

Vice-Presidentes: Carlos Coelho, Fernando Andresen Guimarães 

Secretários: Fábio Simões, Paula Mouro Ferreira 

 

 


