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INTRODUÇÃO 

Consolidação e Crescimento 

 

Nos termos dos artigos 31.º, alínea d) e 25.º, alínea b) dos Estatutos do Conselho Português do Movimento 

Europeu, vem o Conselho Diretivo submeter à apreciação e voto da Assembleia-Geral o Relatório e Contas 

relativo ao exercício de 2015. 

 

O Conselho Diretivo 

 

Presidente  José Conde Rodrigues 

 

Vice-Presidentes António Figueiredo Lopes 

 

Cristina Caldeira 

 

Leonor Metello 

 

Pedro Duarte Silva 

 

Vogais   Inês Lamego 

 

Margarida Matias 

 

Teresa Ribeiro 

 

João Pereira dos Santos 

 

  



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

 

O Plano Trienal 2015-2018, que abaixo se reproduz, foi aprovado pela Assembleia geral ordinária reunida 

no dia 9 de março. 

 

 

 

  

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, ass im 

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. 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Este Relatório refere-se ao período de janeiro a dezembro de 2015 

 

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

Ao longo do ano de 2015 a atividade do CPME caraterizou-se por duas grandes linhas de 

orientação: 

 

▫ Consolidação 

Consolidação através do registo dos novos estatutos, da procura de uma sede física para o 

CPME, a constituição de um arquivo que assegure a transição de toda a informação entre 

corpos sociais. 

 

▫ Crescimento 

Aposta no crescimento através da constituição de uma base de dados de todos os associados e 

uso das redes sociais que facilite o contato e a divulgação das atividades do CPME, que 

permitam fortalecer parcerias e a representatividade externa, cumprindo assim as obrigações 

enquanto membro do Movimento Europeu Internacional. 

 

INICIATIVAS PROGRAMÁTICAS 

Em 2015, o público-alvo atingido nos eventos promovidos pelo CPME foram estudantes 

universitários e estudantes do ensino secundário; investigadores e académicos; bem como pessoas 

individuais interessadas nos temas europeus. 

 

▫ Comemorações do Dia da Europa 

O CPME, na pessoa do Presidente do Conselho Diretivo, marcou presença e associou-se às 

comemorações oficiais do Dia da Europa. 

Realizou ainda dois debates, de sua iniciativa, para assinalar essas comemorações, mas 

também o 30.º Aniversário sobre a Assinatura do Tratado de Adesão. 

 

29.MAIO| “A Europa, Portugal e do Mar” 

 [Conferência  em parceria  com a  Câmara Municipa l  de Casca is ]  

Conferência  com: 

 Vice Almirante Viei ra  Matias  

 Andrea Tassoni  

 Dr. António Figueiredo Lopes  

 Prof. Dr. Paulo de Almeida Sande  

 Dr. José Conde Rodrigues  

Esta  atividade destinou-se a estudantes de quatro escolas secundárias do município de Casca is  e a  

outras entidades convidadas pelo município. Participaram cerca de 100 pessoas, das quais  80 eram 

jovens  com idades  entre 16 e 18 anos . 

 

1.JUNHO| “O Futuro da Europa – 30 Anos Depois” 

 [Conferência em parceria com a  Nova Economics Club e a  Nova School  of Bus iness  & Economics ]  

Conferência  com: 

 Prof. Dr. Bruno Maçães  

 Prof. Dr. Luis  Campos  e Cunha  

 Dr. Rui  Tavares  

 Dr. José Conde Rodrigues  



Esta  atividade destinou-se a  estudantes  univers i tários  da  Univers idade Nova de Lisboa e foi  

divulgada por todos os meios disponíveis nessas instituições. Foi assistida por cerca de 80 a lunos  e 

a lguns professores o que proporcionou um debate muito interessante após  as  intervenções  dos  

convidados . 

 

▫ Debates 

 

16.NOVEMBRO| “A Grã-Bretanha e o Futuro da Europa” 
 [Conferência  em parceria  com a  Univers idade Nova de Lisboa ] 

Conferência  com: 

 Dr.ª Alexandra  Abreu Loureiro [Brunswick Portugal ]  

 Dr. José Conde Rodrigues  [Conselho Português  do Movimento Europeu]  

 Conselheiro Peter Abbott [Embaixada Bri tânica]  

 Prof. Dr. Jorge Braga de Macedo [Nova School of Business  and Economics ] ( moderação) 

 

14.DEZEMBRO| “Europa 2016 - Transição ou Decadência” 

 [Conferência em parceria com a  Sedes - Associação para o Desenvolvimento Económico e Socia l ] 

Conferência  com: 

 Prof. Dr. Carlos  Gaspar 

 Prof. Dr. Bernardo Ivo Cruz  

 Prof. Dr. Paulo de Almeida Sande (moderador) 

Ambos  os oradores se debruçaram sobre a crise de legitimidade das instituições europeias perante a  

ausência de crescimento económico, perante a  força da globalização emergente, bem como face à  

instabilidade geopolítica das suas fronteiras, associada a uma crise de identidades  e regresso dos  

nacionalismos. Bernardo Ivo Cruz, salientou a inevitabilidade d e termos  no futuro uma Europa de 

geometria variável e Carlos Gaspar a lertou para o facto de a Europa estar em declínio, deixando de 

exportar estabilidade para importar instabilidade, mas  esse decl ínio a inda não se traduziu em 

decadência. Em suma, é possível recuperar a  confiança  no projeto europeu de paz, l iberdade, 

prosperidade e sol idariedade. 

 

INICIATIVAS ASSOCIATIVAS 

 

▫ Membros 

Incremento de 8 membros e contínuo esforço ao longo do ano no sentido de promover o 

pagamento das quotizações por parte dos membros. 

 

▫ Sede 

Desenvolvimento de contatos no sentido de obtenção de uma sede física para o CPME, tendo 

tal sido assunto relevante na audiência tida com o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa a 

2 de dezembro. 

 

▫ Comunicação 

Na senda do trabalho iniciado pelo anterior Conselho Diretivo, procedeu-se à atualização de 

conteúdos do site e à publicação das principais atividades em que o CPME participou, direta ou 

indiretamente. Os conteúdos do site têm também vindo a ser replicados nas redes sociais 

twitter e facebook, que se têm revelando importantes instrumentos de divulgação. A título de 

exemplo, no último ano, a página de facebook do CPME passou de 75 seguidores, para 342. 

 

Aquisição de um roll-up que tem dado visibilidade à participação e organização do CPME nos 

diversos eventos realizados. 

 



▫ Atividade Internacional 

Tem sido mantida regular comunicação com o Movimento Europeu Internacional, assim como 

com parceiros no seio do MEI. A 13 de julho realizou-se em Lisboa um encontro com o 

Presidente do Movimento Europeu de Itália, Pier Virgilio Dastoli.  

 

INICIATIVAS ESTATUTÁRIAS 

 

▫ Assembleia Geral 

Realização de uma Assembleia Geral extraordinária no dia 9 de março, no Centro Europeu Jean 

Monnet, em Lisboa 

 

Na Assembleia Geral extraordinária foi apresentada – com o contributo do Presidente da Mesa 

da Assembleia Geral – uma proposta de alteração aos Estatutos, que veio a ser aprovada e foi 

posteriormente registada notarialmente a 1 de junho. 

 

Realização de uma Assembleia Geral ordinária no dia 9 de março, no Centro Europeu Jean 

Monnet, em Lisboa, subsequente à anterior. 

 

Nessa ocasião, em sufrágio disputado por duas listas concorrentes para o Conselho Diretivo, 

foram eleitos os novos órgãos sociais do Conselho Português do Movimento Europeu, para o 

triénio 2015-2018. 

 

A Assembleia Geral aprovou nesta data o Plano Trienal 2015-2018. 

 

▫ Conselho Superior 

O Conselho Superior três vezes, através da sua Direção.  

 

 

▫ Conselho Diretivo 

 

O Conselho Diretivo reuniu regularmente, em média uma vez por mês, com participação ativa 

de todos os seus membros. Entre reuniões houve, também entre os seus membros, contatos 

e/ou encontros parcelares com vista aos trabalhos preparatórios das atividades a realizar, ou 

mesmo para resolver outras questões relacionadas com a organização interna do CPME. 

 

 

  



 

 

ÓRGÃOS SOCIAIS 2015-2018 

 

 

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: José Pena do Amaral, Américo Brás carlos 

 

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 

 

 


