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Motivo: Eleição do Conselho das Comunidades Portuguesas 

 
 
 

Caro(a) compatriota, 
 
 
 
Em 2008, os portugueses expatriados na Bélgica confiaram expressivamente na minha candidatura, 
quando tinha apenas 24 anos. Seguiu-se um percurso laborioso de aprendizagem que contribuiu para 
me tornar num elemento mais preparado para defender os interesses da nossa diáspora. E é nesse 
âmbito que solicito hoje a comunidade para que apoie a renovação do meu mandato no Conselho 
das Comunidades Portuguesas que tem eleições marcadas para o domingo dia 6 de setembro. 
 
Os Conselheiros das Comunidades não têm um gabinete próprio na Embaixada. O nosso escritório é 
aquele que temos em casa e dedicamo-nos ao cargo voluntariamente. Consequentemente, os meios 
que dispomos para assumirmos as nossas responsabilidades são escassos, dependendo muitas vezes 
de fatores externos. Não obstante essa realidade, tudo fiz para corresponder à confiança dos meus 
eleitores cumprindo o programa eleitoral apresentado no início do meu anterior mandato. 
 
Foram lançadas várias campanhas de promoção ao ensino de português, nomeadamente na RTP 
Internacional, e de incentivo à participação cívica da comunidade, tanto em eleições portuguesas 
como belgas. Organizei debates com candidatos e/ou deputados para promover as eleições 
legislativas portuguesas e europeias na APEB e na Emáus. Também organizei um evento que tinha 
como objetivo a promoção dos jovens talentos luso-descendentes da comunidade: a “Festa da 
Juventude”. Destaco igualmente o meu contributo na criação da Federação das Associações 
Portuguesas na Bélgica. 
 
Agir. Construir.  
 
No entanto, também me deparei com situações alarmantes em que tive de defender um direito 
fundamental da comunidade: a aprendizagem da língua e cultura portuguesas. Foi nessa ótica que 
nos anos letivos de 2010-2011 e 2011-2012, mobilizei a comunidade para denunciar a irregularidade 
de alguns horários no ensino de português na Bélgica. Recolhemos, respetivamente 800 e 1000 
assinaturas e os alunos que se encontravam em Bruxelas tiveram direito a horários dignos. 
 
Entretanto, novos desafios não menos relevantes avizinham-se e as comunidades portuguesas terão 
de estar prontas para superá-los. Não foi só na Bélgica que o ensino de português no estrangeiro 
(EPE) encontrou problemas. Em todo o mundo, assistiu-se a uma redução violenta do número de 
professores na rede do EPE, passando de 600 a 317 em 6 anos. Nos últimos dois anos, o número de 
alunos passou de 56.191 a 45.220. Uma quebra de 20%. Há décadas que não se constatava um 
número tão baixo de alunos a frequentar a rede do EPE. Em 2008, eram 63.909… Os sindicatos 
alarmam-se e predizem a extinção da rede a curto prazo. O próximo Conselho das Comunidades 
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Candidato suplente: 
Natural de Campo Maior, António Tomé tem hoje 62 anos. Criou as empresas Lusitech SA, AT Technic SPRL 
e a Lusidis SPRL, representante dos cafés Delta na Bélgica. Assumiu vários anos a presidência da Associação 
dos Portugueses Emigrados na Bélgica, tendo tido um papel fundamental para a sua perenidade. Também 
exerceu o cargo de secretário da Academia do Bacalhau de Bruxelas. 

terá de colocar o ensino de português como principal prioridade da sua ação e defendê-lo 
veementemente. 
 
Portugal parece encarar a sua diáspora como uma despesa e não como um investimento. É uma 
pena. Pois as comunidades dispõem de um potencial único em vários domínios. Só em remessas, a 
diáspora envia anualmente 3 mil milhões de euros para Portugal, cerca de 2% do PIB, o equivalente 
do que recebemos em fundos europeus que tanto valorizamos. A França, os Estados Unidos da 
América, o Canadá, a Argentina, o Luxemburgo ou a África do Sul contam dezenas de milhares de 
luso-eleitos. Muitos destes são deputados, secretários de estado ou ministros. Um potencial de 
lobbying que poucos países no mundo têm. Sem esquecer os talentos luso-descendentes que se 
afirmam nas áreas da cultura, da ciência... E que não são, ou pouco, valorizados em Portugal. 
Estamos a passar ao lado de oportunidades. Falta visão, faltam políticas dirigidas às comunidades 
que tomam essa realidade em conta e o papel do próximo CCP será fundamental para promover 
esse potencial junto da sociedade civil portuguesa. 
 
Também farei das eleições comunais de 2018 uma prioridade. Não é aceitável sermos cerca de 
50.000 portugueses residentes na Bélgica, dos quais pouco mais de 5% estão inscritos nas listas 
eleitorais comunais. Estou convencido que em algumas comunas de Antuérpia, Liège, Soignies ou 
Bruxelas, poderíamos atingir uma participação cívica à altura da dimensão da nossa comunidade. É 
difícil mas é possível, como bem o têm demonstrado outras comunidades estrangeiras que contam 
com uma média de 15 a 20 % de inscritos. Chegou a nossa vez, enquanto comunidade, de impôr a 
nossa presença na sociedade civil belga. 
 
Estes e outros pontos que encontrarão no meu programa merecem uma atenção minuciosa do 
próximo Conselho das Comunidades Portuguesas no qual pretendo envolver-me ativamente e pôr 
todo o capital de experiência adquirida ao serviço da nossa comunidade estes últimos anos. 
 
Passar das ideias ao concreto, do programa à ação. A comunidade precisa de um candidato que 
assuma as suas responsabilidades, que seja ativo e sempre disponível para defendê-la. A minha 
paixão por Portugal e pelas comunidades portuguesas é a mesma de há sete anos. E os portugueses 
da Bélgica precisam de um elemento que os represente com competência e dinamismo. É isso que 
pretendo fazer e a razão pela qual solicito a comunidade que apoie a renovação do meu mandato.  
 
Alguns de vocês já me conhecem, conhecem a minha capacidade de iniciativa, envolvimento e luta 
por aquilo em que acredito. E eu acredito que os portugueses expatriados na Bélgica são 
merecedores de uma maior atenção e respeito por parte de quem governa o nosso país. Para isso 
preciso, imperativamente, da confiança expressa no voto de cada um e todos vós. Conto convosco! 
 
 
 

Melhores cumprimentos, 
 
 
 
 
 
Pedro Rupio, candidato efetivo da Lista da Comunidade 


