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Relatório da Secretaria Permanente 

Punta Cana, 17 de maio de 2022  

 

Excelências e dignos membros dos Tribunais, Cortes e Salas constitucionais que 

participam nesta XIV reunião da Conferência Ibero-Americana sobre Justiça 

Constitucional. 

Em conformidade com o mandato previsto nos Estatutos da Conferência, informo 

sobre as actividades empreendidas e realizadas pela Secretaria Permanente desde a reunião 

anterior, organizada de Bogotá a 24-25 de Setembro de 2020. 

Em primeiro lugar, gostaria de expressar a minha gratidão à Corte Constitucional da 

Colômbia por ter enfrentado o desafio de organizar um evento que nos reuniu 

telematicamente, e agora ao Tribunal Constitucional da República Dominicana, que, 

quando a pandemia continuou a ser uma séria ameaça à saúde pública, ofereceu-se para 

organizar este encontro e fê-lo com evidente sucesso.  

Na pessoa do Presidente do Tribunal Constitucional da República Dominicana, 

Milton Ray Guevara, manifestei a minha gratidão ao Presidente do Tribunal 

Constitucional pelos seus esforços. Milton Ray Guevara, expresso os meus 

agradecimentos a todo o Tribunal Dominicano pelo esforço feito para organizar este 

encontro. Gostaria também de agradecer a todos os presidentes e juízes que participaram 

com as suas apresentações nas mesas de trabalho organizadas.  

Sem mais demoras, passarei brevemente em revista as tarefas levadas a cabo pela 

Secretaria Permanente desde a nossa última reunião.  

A) A primeira acção consistiu precisamente em publicar no canal YouTube da 

Conferência todas as intervenções que tiveram lugar durante a 13ª reunião, que se realizou 

sob o título "Democracia e direitos fundamentais em estado de emergência".  
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B) Em segundo lugar, como sabem, a Secretaria Permanente organiza vários 

seminários sobre aspectos de interesse para a Justiça Constitucional iberoamericana, em 

colaboração com a Agência Espanhola de Cooperação Internacional e Desenvolvimento 

(AECID) nos seus quatro centros de formação localizados em Cartagena de Indias, 

Antígua Guatemala, Santa Cruz de la Sierra e Montevideu.  

 

O último destes foi destinado a estudar o "acesso à justiça constitucional como 

objectivo fundador da Conferência Ibero-americana sobre Justiça Constitucional" em 

Cartagena das Índias.  

 

A pandemia impediu a realização de outros cinco seminários programados. No 

entanto, à medida que as circunstâncias evoluem, serão retomadas e iremos mantê-los 

informados à medida que os seminários forem sendo agendados. Estamos convencidos da 

utilidade dos nossos seminários, que desde o seu início têm sido frequentados por muitos 

membros dos nossos tribunais. 

 

C) Em terceiro lugar, devo salientar o funcionamento do website da Conferência, que 

pretende ser um ponto de encontro e um instrumento eficaz para facilitar o intercâmbio 

de conhecimentos entre os nossos tribunais. A este respeito, o conteúdo dos Cuadernos 

de jurisprudência constitucional iberoamericana continua a expandir-se, dos quais três 

foram lançados até agora, sobre Igualdade das mulheres, Novas tecnologias e direitos 

humanos e Protecção de dados.  

 

O boletim informativo do ICJC continua também a ser distribuído com sucesso 

crescente, e muitos assinantes recebem-no agora regularmente por correio electrónico. 

Existem agora 18 números distribuídos através da lista de correio e podem ser consultados 

no nosso sítio web 

 

Estas quatro iniciativas (o website da Conferência, o Newsletter, o canal Youtube e os 

Cuadernos de Jurisprudência Constitucional iberoamericana) são projectos que 

demonstram a intenção da Conferência de ser uma instituição dinâmica que desenvolve 
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actividades numa base permanente. E esperamos que num futuro próximo a inteligência 

artificial seja uma ferramenta que nos permita enfrentar novos desafios. 

 

Muito obrigado 


