
 
 

ACTA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO 

PERMANENTE DO CCP, realizada aos 18 de março de 2017 na forma 

on-line, às 13h00 de Lisboa, e com a presença da maioria dos Conselheiros 

membros integrantes, titulares ou suplentes, deste Conselho Permanente, na 

forma da Lei, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Leitura e aprovação 

da Acta da 10ª reunião do Conselho Permanente do CCP; 2) Propostas para 

o cronograma e à pauta da reunião plenária em Lisboa, dias 26 a 28 de 

abril; 3) Verificação de pendências dos conselheiros e conselheiras à 

reunião do CP/CCP em Lisboa; e 4) Assuntos Gerais. Dando início à 

reunião, o Cons. Flávio Martins agardece a presença de todos, informa que 

em fevereiro não houve reunião para que se desse prioridade à organização 

das reuniões dos Conselhos Regionais (CR) e que o Cons. Pedro Rupio e 

seu suplente Rui Barata, o Cons. Paulo Marques, suplente da Cons. 

Sandrine e a Cons. Rita Santos, substituída nesta reunião pela Cons. Silvia 

Renda, justificaram suas ausências. Passando ao ponto “1”, a Acta da 

última reunião, a décima realizada, foi aprovada sem ressalvas. No ponto 

“2”, foi apresentada a proposta de pauta e de cronograma à reunião anual e 

presencial deste Conselho Permanente a realizar-se em Lisboa, nos dias 26 

a 28 de abril próximo. Após várias intervenções e sugestões, foi aprovado o 

esboço de programação dessa reunião, que será remetida aos Conselheiros 

e Conselheiras deste CP e ao Gabinete do Sr. SECP a fim de se iniciar a 

organização. Foi informado pelo Cons. Amadeu Batel que, em março, 

aquando da reunião do CR da Europa, no Palácio das Necessidades, O dr. 

Álvaro Esteves comunicou que a reunião deste Conselho Permanente, em 

abril, ocorrerá na Assembleia da República porque, apesar de não haver 

previsão legal quanto ao local, é o mais apropriado pelo simbolismo e a fim 

de se manter o costume desde o início da formação do CCP há mais de 30 

anos. Por isso, o Presidente do CP ficou de encaminhar ofício ao Sr. SECP 

para solicitar que essa decisão seja mantida, afirmando a importância do 

CP reunir-se na Assembleia da República. Foram, ainda, manifestadas 

diversas opiniões acerca da necessidade de termos um encontro que fosse 

dialogal com o MNE, com a SECP e outras autoridades afectas à Diápora e 

suas necessidades, para que não estejamos em Lisboa somente para ouvir 

exposições sem direito ao contraditório. Por isso, foi elaborado um 

programa que permita encontros com o Sr. Ministro dos Negócios 

Estrangeiros, o Sr. Secretário das Comunidades Portuguesas e, também, 

convidarmos os deputados da Comissão Parlamentar de Negócios 

Estrangeiros e Comunidades Portuguesas da Assembleia da República e os 

integrantes do Conselho da Diáspora da Presidência da República para 

reuniões em conjunto. Aprovou-se convidar, ainda, diversas autoridades e 

representantes da sociedade civil para que assistam as sessões deste 



 
encontro. O Cons. António Cunha propôs que nessa reunião presencial 

fossem convidados e ouvidos representantes de outros países que adoptam 

a votação pela Internet, o que ficou para deliberar-se mais adiante, haja 

vista termos manifestado formalmente a opinião deste CP e já estarmos a 

apoiar a Proposta de Lei por inciativa popular “Somos todos portugueses”. 

Passando-se ao item “3”, foi perguntado a todas e todos os presentes se há 

alguma pendência acerca dos bilhetes aéreos à deslocação a Lisboa em 

abril. Não houve quem apresentasse problemas: ou o bilhete já foi recebido 

por email ou já está reservado aguardando-se a remessa por email. A 

reserva de hotel, as refeições e a deslocação durante a reunião em Lisboa 

está a cargo do Gabinete do Sr. SECP, que tem sido incansável nessa 

colaboração. Finalmente, no item 4) Assuntos Gerais, o Cons. Amadeu 

Batel faz menção que, apesar de nossa indicação do Cons. Manuel Coelho 

para assento no Conselho Económico e Social, ainda não há esta previsão e 

a Cons. Lígia Fernandes lembra que isso está a ser discutido na Assembleia 

da República. Após algumas intervenções ficou definido que iremos 

solicitar informações disto e reiterar a necessidade de participação da 

Diáspora por repsesentantes deste CP no referido Conselho. A Cons. Silvia 

Renda, reitera o expediente encminhado ao CP/CCP , que trata da 

dificuldade e do atraso no pagamento de pensões pelo CNP (Centro 

Nacional de Pensões) aos que vivem na Austrália. Após algum debate, 

ficou aprovado, por unanimidade, o apoio deste CP para que isso seja 

resolvido urgentemente pelo Governo e que o Presidente do CP 

encaminhará ofício ao Sr. SECP com esta manifestação e, em anexo, a 

carta recebida da Secção da Austrália e Nova Zelândia. Na reunião do 

CRAO isso será abordado também. Foi perguntado, então, se haveria 

necessidade de reunião on-line no dia 15 de abril, sábado da Semana Santa; 

por unanimidade foi cancelado este próximo encontro porque teremos o 

presencial em Lisboa uma semana após. Assim, nada mais havendo a tratar, 

foi encerrada esta reunião, às 15h00 de Lisboa, mandando-se lavrar esta 

Acta, cópia fiel dos trabalhos realizados e, após lida e aprovada, será 

assinada pelo Cons. Presidente e pelo Cons. Secretário, na forma do 

Regulamento deste Conselho Permanente do CP/CCP. 

 

 

 


