
Breve resumo da primeira reunião do “Fórum de Discussão”

Local: Galeria da Embaixada Brasileira, Londres

Dia/horário: 07/08/2003 – 18:30

Presentes: embaixador do Brasil em Londres e outros funcionários da embaixada, 

representantes e funcionários do consulado brasileiro em Londres, diplomatas, pessoas 

físicas representantes da comunidade brasileira e/ou que lidam com brasileiros na 

Inglaterra, organizações e instituições com interesses econômico/culturais no Brasil e/ou 

cuja atividade é de interesse da comunidade brasileira residente na Inglaterra. Os 

seguintes profissionais/instituicões, dentre outras, se fizeram representados na reunião: 

médicos, advogados, jornalistas e editores de revistas brasileiras, acadêmicos (estudantes 

e professores), representantes de grupos religiosos (Evangélicos e Católicos), 

representantes de instituições oficiais brasileiras (Banco do Brasil, Petrobras), partidos 

políticos (nucleo PT-Londres, PSTU), representantes de brazilian societies e de outras 

organizações não-governamentais (ONGs) que prestam serviços à comunidade brasileira 

(Brake, grupo prevenção AIDS) ou que têm interesse nos temas brasileiros (Centro de 

Estudos brasileiros de Oxford, Brazil Network).

Caráter e função do “Fórum de Discussão”

O Fórum de Discussão, assim denominado pelo Embaixador brasileiro José Maurício 

Bustani na sua fala de abertura da reunião, tem como principais objetivos:

- informar e divulgar para a comunidade brasileira residente na Inglaterra as políticas e 

ações do governo brasileiro;

- diagnosticar os problemas enfrentados pelos brasileiros e subsidiar a melhoria do 

atendimento na seção consular;



- identificar áreas prioritárias de ação e demandas específicas da comunidade brasileira;

- integrar a comunidade brasileira e servir como um ponto de convergência e de apoio 

para os diferentes grupos representados;

- atuar como fórum de debate e discussão de temas político-sócio-culturais de interesse 

do Brasil e dos brasileiros aqui residentes (ex. reforma da previdencia, cidadania fora do 

Brasil).

Foi informado ainda que o principal critério de escolha das pessoas físicas e jurídicas 

para participação no Fórum foi o destaque de atuação junto a comunidade brasileira e/ou 

interesse econômico-cultural no Brasil. Foi ressaltado que aquela escolha inicial não era 

exaustiva, ou seja, outras pessoas físicas e jurídicas poderão ser convidadas para 

participar de futuras reuniões. Ficou implícito que o convite a outras instituições/pessoas 

pode ser feito por qualquer um dos presentes na reunião.

Organização e estrutura do “Fórum de Discussão”

A reunião foi marcada pela informalidade. Havia por volta de 60 pessoas presentes, 

muitas delas sem experiência prévia de encontros coletivos, como os encontros da ABEP 

onde o respeito a intervenção alheia é sagradro. A prática de pedido de inscrições e 

marcação de tempo não foi adotada pelos organizadores da reunião, o que prejudicou a 

discussão e comprometeu a produtividade do encontro.

Algumas pessoas sugeriram algumas ações para melhorar a organização de futuras 

reuniões. Destre essas destacam-se a divulgação prévia da pauta da reunião e a adoção da 

prática de inscrições.

Foi sugerida ainda o cadastro e divulgação dos dados para contato dos participantes do 

Fórum, tanto para facilitar a convocação de futuras reuniões quanto para possibilitar o 

contato entre os participantes.



Principais discussões/deliberações

Foi sugerido a divisão das pessoas do Fórum em dois grupos de trabalho, que teriam 

caráter e objetivos distintos. Enquanto um grupo trataria das questões relacionadas à 

comunidade brasileira residente na Inglaterra, o outro lidaria com questões mais 

abrangentes de interesse do Brasil. Foi sugerido que a divisão seja feita nas próximas 

reuniões, adotando-se como critério a afinidade, interesse e disponibilidade dos grupos/

pessoas participantes.

Embora a primeira reunião tenha tido como objetivo principal a apresentação da proposta 

da Embaixada e a apresentação dos participantes, algumas pessoas se apressaram em 

fazer um diagnostico dos problemas enfrentados por brasileiros residentes na Inglaterra. 

Algumas falas pontuaram questões específicas dos imigrantes brasileiros, outras sugeriam 

assuntos que deveriam ser objeto de discussão do Fórum. Dentre alguns assuntos 

levantados destacam-se: problemas enfrentados na imigração, a implementacao da taxa 

para renovação dos vistos, os problemas relacionados à ilegalidade, a atuação do serviço 

consular e o seu conselho de cidadãos, a cidadania fora do Brasil. Nenhum desses temas 

foi discutido em profundidade e nenhuma deliberação foi tomada.

Próxima reunião

A próxima reunião do Fórum, com pauta a ser definida, será realizada na galeria da 

Embaixada no dia 17 de setembro (quarta-feira) as 18:30.



Londres, 08 de Agosto de 2003.

Sergio F. Aquino

p/ Diretoria da ABEP


