--------------------------------- CONGRESSO UNIMA 2021 (On-line) ------------------------------------------ Relatório de participação dos Conselheiros Nacionais da Unima Portugal -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De 19 a 23 de Abril deste ano de 2021 decorreu o Congresso anteriormente previsto para
Abril de 2020 em Gianyar, Bali, Indonésia, mas que a pandemia COVID19 impossibilitou a
sua realização, pelo que os órgãos da Unima internacional assumiram o decisão de realizar em
2021, pela primeira vez via on-line. -------------------------------------------------------------------------------- No seguimento da Assembleia Geral de 30 de Janeiro de 2021, os Conselheiros, Centro
Português da Unima seriam Ildeberto Gama e Rui Sousa mas este associado, como é do
conhecimento geral invocou motivos pessoais ponderosos para pedir uma reconfiguração da
Mesa da Assembleia Geral e resignar ao cargo de Conselheiro sendo substituído por Fernando
Cunha. Esta reconfiguração e substituição do referido cargo foram consensualmente
adoptadas pelos Órgãos Sociais a título provisório até que a Assembleia Geral tome posição
em sessão extraordinária brevemente. Assim, a Direcção procedeu às inscrições, e respectivo
pagamento, de Ildeberto Gama e Fernando Cunha enquanto Conselheiros Nacionais. ----------------------------- A Unima Internacional divulgou a realização, no dia 12 de Abril entre as 13:30 e as
15:30 da hora portuguesa, de um ensaio técnico na plataforma Zoom de modo a que os
participantes experimentassem e aferissem eventuais dificuldades bem como um ensaio de
votação dado que esta decorreria com voto electrónico sobre link individualizado para cada
Conselheiro. ------------- Este ensaio revelou-se oportuno pois pequenos “grãos de areia” burocráticos não
permitiram de imediato a entrada de Fernando Cunha no ensaio mas rapidamente foi resolvido
após a necessária chamada de atenção à organização. Pequenas perturbações voltaram a
ocorrer já com o Congresso em curso mas igualmente foram resolvidas prontamente. ----------------------- Como agendado, as sessões do Congresso decorreram sempre entre as 14:30 e as 17:00
(hora central europeia, menos uma em Portugal), arrastando-se quase sempre até às 17:30
embora com prejuízo de ruptura dos serviços de tradução simultânea nas três línguas
possíveis, francês, inglês e castelhano que estavam contratados apenas até às 17:00. Nalguns
dos dias, antes ou após as sessões do Congresso decorriam, com agenda própria, mas sem
serviços de tradução, reuniões de várias das Comissões Temáticas. -------------------------------------------------- Dia 1: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na segunda feira dia 19, primeira sessão, foi declarado aberto o Congresso pelo
Presidente cessante, Dadi Pudumjee, com uma intervenção carregada de emoção dado tratarse da sua derradeira intervenção após longos anos decorridos nas funções de presidente,
remontando a 2008 o início do seu primeiro mandato, após ter sido vice-presidente entre 1992
e 2004. ------Nesta altura estavam on-line cerca de 150 participantes, número que se manteria em média
nos restantes dias do Congresso, dos quais cerca de 125 seriam Conselheiros Nacionais e os
restantes seriam sócios inscritos, mas que, segundo os Estatutos, participam sem direito a voto
quando chega a altura de votar. De entre estes últimos acrescidos dos elementos dos Orgãos
cujo mandato ora acabam e que por inerência são congressistas, serão, pouco depois, eleitos
10 Conselheiros Suplementares que, naturalmente, passarão a ter direito de voto no decurso
do Congresso. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em termos de distribuição geográfica, os participantes são originários de 55 países, dos
quais 9 de África, 12 das Américas, 10 da Ásia e Pacífico e 24 da Europa. ---------------------------- Seguiu-se a leitura da Ordem de trabalhos pela Secretária Geral cessante, Idoya Otegui, e
a votação de uma moção para (como esperado) validar a legalidade deste congresso quanto ao
modo de realização (em linha) nunca antes ocorrido. ------------------------------------------------Seguiu-se a definição das presidências das sessões que ficaram a cargo de Manuel Morán e
Pierre-Allan Rolle e como secretários do Congresso, Carles Cañeles e Roberta Colombo.
Foram também eleitos 10 Conselheiros suplementares, como consta dos Estatutos, tendo sido
eleitos Dadi Pudumjee (Índia), Nina Vogel (Brasil), Livija Kroflin (Croácia), Manuel Morán
(EUA), Katriina Andrianov (Finlândia), Terence Tan (Singapura), Annette Dabs (Alemanha)
Magali Chouinard (Canadá), Dimitri Carter (EUA) e Kathy Foley (EUA). ------------------------------------ Foi apresentada a lista dos propostos a sócios de honra da Unima pelo Comité Executivo
cessante; estando Dadi Pudumjee ao longo de vários mandatos consecutivos na posição de
Presidente da Unima, foi proposta uma moção para o nomear Presidente Honorário, a qual foi
aprovada por unanimidade e aclamação. -------------------------------------------------------------------- Foi apresentado o relatório de exercício de mandato pela Secretária Geral cessante e o
relatório de contas pela Tesoureira Lucile Bodson. Ouvido o relatório de auditoria
independente, a cargo de Edmond Débouny (Bélgica), foi submetido a votação e o Comité
executivo cessante foi desonerado da responsabilidade contabilística do exercício após a
respectiva aprovação pelo Congresso. ------------------------------------------------------------------------ A encerrar a sessão a apresentação de relatórios dos Centros Nacionais de Argélia,
Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgária, Canadá, Chile, China, Costa Rica e Croácia. ------------------- Terminada a sessão, ainda haveria lugar, ente as 18:00 e as 19:00 (CET) uma reunião da
Comissão dos Festivais. Contudo, uma falha de comunicação na obtenção do respectivo link
não nos permitiu assistir, pelo que o 1º dia ficou deste modo concluído. -------------------------------- Dia 2 : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Prevista para 2 períodos (11:30/12:30 e 17:30/18:30), o dia começou com a abertura da
reunião sobre um tema transversal a algumas comissões intitulado Futuro da Unima, sob
presidência da Secretária Geral cessante, Idoya Otegui, tendo havido intervenções
interessantes mas também discussões algo erráticas, talvez marcadas por algumas táticas que
visavam facilitar a recondução da equipa cessante, ou pelo menos de alguns dos seus
membros mais proeminentes. Foram então os trabalhos interrompidos pela chegada da hora de
abrir a 2.ª sessão do Congresso. ------------------------------------------------------------------------------------------ A 2.ª sessão do Congresso iniciou-se com as apresentações de relatórios pelos Centros
Nacionais: Austrália, Cuba, Egipto, Alemanha, Grécia, Itália, Costa do Marfim. Estavam
ainda anunciados os relatórios dos Centros da Estónia, Finlândia, França, Hungria, Islândia,
India, Indonésia, Irão, Japão, Quénia e Coreia do Sul. Contudo, a falta de tempo levou ao
respectivo adiamento. A seguir foi a vez de algumas Comissões apresentarem os respectivos
relatórios: África; Ásia-Pacífico; Cooperação; Comunicação. ------------------------------------------------------- Seguiu-se a apresentação das candidaturas de duas cidades para acolher o próximo
congresso de 2025: Montreal, Canadá, e Chuncheón na Coreia do Sul que, aliás, já concorrera
em Tolosa (2016). A escolha seria sujeita a votação no 3.º dia do Congresso. --------------------

----- A finalizar, a Tesoureira, Lucile Bodson, apresentou 2 moções relativas às quotas dos
Centros nacionais para a UNIMA, sendo a 1.ª relativa à manutenção do prazo limite para o
respectivo pagamento em 31 de Março relativo à anuidade do ano completado a 31 de
Dezembro anterior. Apesar de várias intervenções em discordância, a moção foi aprovada. A
2.ª moção, foi dividida em duas moções que foram votadas em alternativa e diziam respeito ao
objectivo de aumentar a quotização dos actuais 3€ / associado para 5 €/associado. Assim,
desenharam-se duas hipóteses: a) aumento universal e gradual em 0,50€ / associado da quota
de cada Centro Nacional e b) a criação de 3 níveis de quotização de acordo com 3 patamares
de PIB per capita : I – até 10.000 $USD / 3,00€/ por sócio ; II - <30.000 $USD /4,00€/ por
sócio; III - >30.000 $USD / 5,00€/ por sócio; . Dado o adiantado da hora foram adiadas para
o dia seguinte as votações destas moções e foi encerrada a sessão. -------------------------------------------- Dia 3: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Dia 3 teve início com as votações das moções da Tesoureira tendo sido aprovada a que
escalona o valor das quotas de acordo com o PIB per capita de cada país, significando
portanto, que o Centro Português (PIB 21.000 $USD) passará a pagar anualmente o valor de
4,00€ por sócio inscrito. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Seguiram-se as votações para o Comité Executivo, tendo sido eleitos: Cariad Astles
(UK), Lucile Bodson (FR),Kata, Csato (H),Annette Dabs (D), Tang Dayu (CN), Christine
Haverty (USA), Dimitri Jageneau (BE), Katarina Klanscnik(SLV), Livija Kroflin (CRO),
Louise Lapointe (CA), Katerina Lesková(CZ), Tito Lorefice (ARG), Anastasya Mashtakova
(RU), Salma Mosheni Ardeali (IR), Idoya Otegui (SP), Clement Peretjako (FR). --------------------------- Seguiu-se a eleição do Secretariado, tendo sido previamente apresentadas as respectivas
candidaturas: a Presidente candidatou-se Karen Smith , aprovada por unanimidade; a
Secretário Geral concorriam a SG cessante, Idoya Otegui e Dimitri Jageneau (de que
Ilkdeberto Gama foi um dos proponentes). Para surpresa de muita gente foi eleito Dimitri
Jageneau que, ao que parece, terá reunido o apoio sobretudo entre os centros mais pequenos,
fruto talvez de uma exagerada sobranceria dos Centros dos grandes países e da SG cessante.
Para Tesoureira foi votada, sem concorrência, Lucile Bodson. Para vice-presidentes foram
eleitos Annette Dabs e Tito Lorefice. ------------------------------------------------------------------------ Como regulamentado, foram ainda eleitos, de entre os participantes não integrantes dos
órgãos eleitos anteriormente, os elementos da Comissão de Auditoria independente que ficou
constituída por Walter Broggini (IT), Patrícia Gomis (SNG) e Sergio Rower (ARG). --------------- Foi votada a cidade anfitrião do próximo congresso, em 2025, tendo saído vencedora a
cidade de ChuCheon na Coreia do Sul. A reunião do próximo Conselho será em Bali dado não
ter sido realizável o congresso 2020 pelas razões conhecidas. Foi então encerrado a sessão. ------- Sem sessões temáticas na manhã, após a sessão do Congresso decorreu uma sessão aberta
denominada Fishing Fresh dedicada aos temas de j juventude e novas ideias, pelo que o
Conselheiro I.G., transmitiu por mensagem directa do Zoom à coordenadora da sessão em
causa o contacto futuro@unimaportugal.com como o endereço da interlocutora por Portugal
para estes temas. Idêntico procedimento, com o endereço investigacao@.... , foi feito quando
da sessão da Comissão de Pesquisa , conduzida por Cariad Astles que encerrou um extenso
dia de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Dia 4 : ------------------------------------------------------------------------------------------------------ A anteceder o Congresso, uma sessão dedicada às questões da WEPA, conduzida por
Karen Smith, em que foi comunicado o que o Centro Português está neste momento a fazer
nesse sentido e foram expressos de forma clara os princípios condutores para a produção de
novos verbetes ou revisão dos já existentes, foi comunicado que a respectiva coordenação está
a cargo de Christine Zurbach e que contará com colaboradores da academia exteriores à
Unima Portugal com vista a obter uma produção tão qualificada quanto possível e, como
contacto de ligação, repetido o mesmo e-mail comunicado na reunião dedicada à
Investigação. ------------------ A sessão do Congresso começou pelas apresentações dos relatórios dos Centros
Nacionais que neste período diário que lhe era reservado se processava por ordem alfabética.
Assim, seguindo a Polónia, o Centro Português apresentou um curto ficheiro vídeo que
resumiu o movimento de associados e as participações em assembleias gerais como modelo
indicativo da vida associativa da Unima Portugal. Acresce aqui recordar as circunstâncias de
improviso deste relatório: até à véspera do congresso não tínhamos conhecimento se seria
possível ter participação activa pois para tal é necessária a inscrição prévia acompanhada dos
materiais de suporte. Ora, devido ao óbito da Maria José, desconhecíamos se teria havido
inscrição para Bali ou não. Como só na véspera tivemos a exacta informação de inexistência
de qualquer registo mas que teríamos 3 minutos de intervenção, o Conselheiro IG pediu a José
Gil se poderia fazer algo com os parcos elementos de que dispúnhamos. Em resultado foi
possível marcar presença de modo satisfatório e honroso. ------------------------------------------------------------------------------ Esgotadas as apresentações dos Centros Nacionais seguiram-se as apresentações de
relatórios de actividades de várias das Comissões temáticas, entre as quais a de Justiça Social
(Dadi Pudumjee), da Wepa (Karen Smith), da Formação (Tito Lorefice), da Juventude e a das
3 Américas (Manuel Morán) . -------------------------------------------------------------------------------- Após o encerramento da 4.ª sessão do Congresso, seguiram-se duas sessões abertas
dedicadas, a primeira, à Formação Profissional em que IG procedeu de modo idêntico ao de
anteriores participações indicando o elemento de ligação com o tema na Direcção do Centro
Português , neste caso Isabel Barros e o endereço futuro@unimap… e a segunda a Novas
Ideias para a Unima. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Dia 5 : ------------------------------------------------------------------------------------------------------ O derradeiro dia do Congresso foi animado com a tomada de posse da nova Mesa da
Unima, composta pelos eleitos Presidente, Secretário Geral, Tesoureira e dois VicePresidentes, Annette Dabs e Tito Lorefice que coordenaram esta sessão. -------------------------------------------- Foi então a vez de discussão aberta com propostas de organização das comissões, sua
reorganização temática e da eleição dos respectivos presidentes. Assim, as Comissões para os
próximos 4anos serão as seguintes, com os respectivos presidentes: ------------------------------------ Comissão África, presidente Soro Badrissa, Costa do Marfim. ----------------------------------- Comissão Ásia-Pacífico, presidente Tang Dayu, China. -------------------------------------------- Comissão Comunicação e Relações Públicas, presidente Kristin Haverty, E.U.A. ------------- Comissão Cooperação, presidente Salma Mosheni Ardehali, Irão. ----------------------------

----- Comissão Educação, Desenvolvimento e Terapia, presidente Livija Kroflin, Croácia. --------- Comissão Europa, presidente Clément Peredjatko, França. ----------------------------------------- Comissão Património, presidente Idoya Otegui, Espanha. ----------------------------------------- Comissão Festivais Internacionais, presidente Louise Lapointe, Canadá. ------------------------ Comissão Formação Profissional, presidente Tito Lorefice, ---------------------------------------- Comissão Publicação e Escrita Contemporânea, presidente Katarina Kokutar, Eslovénia.
----- Comissão Investigação, presidente Cariad Astles, Reino Unido. ---------------------------------- Comissão Estatutos, presidente Annette Dabs, Alemanha. ----------------------------------------- Comissão das 3 Américas, presidente Ruben Dario Salazar, Cuba. ------------------------------- Comissão Juventude, presidente Anastasiia Mashtaková, Rússia. --------------------------------- Comissão Planeamento Estratégico [ nova ] , presidente Lucile Bodson, França. --------------- As Comissões Justiça Social; Médio Oriente e Norte de África e Marionetas, para
Públicos Jovens foram sujeitas a votação e o Congresso decidiu que ficariam em avaliação
pela Comissão Executiva com decisão definitiva a ser tomada no próximo Conselho em Bali
2023. -----------Foi atribuída a presidência da Comissão de Justiça Social a Kata Csàto, Hungria, e Katerina
Dolenská, República Checa, foi designada vice-presidente da Comissão para a Investigação. –
----- Foi dado um prazo de 3 meses para que cada comissão apresente os seus objectivos,
composição, e projectos bem como a designação definitiva. --------------------------------------------- Por fim foram ainda apresentados os últimos relatórios de centros que por razões
diversas, nomeadamente técnicas e de horário não tinham tido a sua oportunidade de o fazer,
como ocaso do Japão, da Holanda e do México. Seguiu-se o encerramento dos trabalhos.

---------------------CONCLUSÃO----------------------------Estamos a atravessar algo que nunca tínhamos visto nas nossas vidas. Esta pandemia trouxenos outros modos de ver, sentir, colaborar…
Este Congresso mostrou que a UNIMA Internacional, com os seus 90 anos, mantém-se ainda
bem viva e com força para os próximos anos que se avizinham. Isso foi demonstrado na
renovação do Comité Executivo com caras novas e com ambições definidas para estabelecer
uma UNIMA mais justa, assim como na enorme participação das várias UNIMAs espalhadas
por todo o mundo com participantes originários de 55 países, de África, das Américas, da
Ásia e Pacífico e da Europa.
Sentimos, com esta nova forma de Congresso, o online, algum nervosismo, o que é normal
para um congresso com esta dimensão, pois conseguir chegar a todos os congressistas, ao
mesmo tempo, de uma forma o mais simples e descomplicado possível, foi um grande
trabalho e merecedor do nosso aplauso.
A participação da UNIMA Portugal marca o fruto do trabalho que vem sendo desenvolvido, o
qual estamos bastante otimistas com a nova direcção que tomou posse este ano. Acreditando
que, no próximo Congresso da UNIMA, estaremos mais fortes, mais unidos e com uma
participação mais activa e construtiva e que possamos fazer parte de uma UNIMA mais forte
e mais justa.
Para que este objetivo possa ser concretizado é necessário a participação dos associados de
uma forma mais ativa e contributiva.

Aos 24 de Abril de 2021
Os Conselheiros do Centro Português da UNIMA,
Ildeberto Gama
Fernando Cunha

