
 
 

ACTA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO 

PERMANENTE DO CCP, realizada aos 16 de Setembro de 2017, na 

forma on-line, pelo aplicativo Zoom, com início às 15h00 de Lisboa e com 

a presença de 09 (nove) Conselheiros membros integrantes, titulares ou 

suplentes, deste Conselho Permanente, na forma da Lei, para tratar da 

seguinte ordem do dia: 1) Aprovação da Actas das reuniões anteriores; 

2) Indicações do CCP ao Conselho Económico Social (CES); 3) Previsão 

ao Orçamento para 2018 (OE/2018); 4) Moção à RTPi encaminhada pela 

ser Cons. Lígia Fernandes; 5) Apreciação de proposta encaminhada pelo 

ex-Cons. José Sebastião; 6) Solicitação de mais pessoal para colaborar com 

o CCP; 7) Assuntos Gerais. Ao dar início à reunião, O presdidente do 

CP/CCp agredceu a presença de todos e justificou a ausência de quem não 

pode estar presente. Aprovada a ordem do dia sem qualquer modificação, 

passou-se ao ponto 1) Aprovação das Actas da décima terceira e da décima 

quarta reuniões, realizadas em junho e julho respectivamente, as quais 

foram enviadas aquando da convocatória para esta reunião. Foram ambas 

aprovadas sem modificação, com a abstenção do Cons. Paulo Marques que 

não participou delas. Referente ao ponto 2) Indicações do CCP ao 

Conselho Económico Social (CES), foram dadas explicações acerca da 

alteração da Lei de composição desse órgão colegiado no qual o CCP 

passará a ter dois assentos, devendo indicar formalmente até o dia 13 de 

outubro dois nomes para membros titulares e dois para membros suplentes. 

Após uma ampla discussão e argumentos quanto à paridade, a uma mais 

ampla representatividade geográfica e à necessidade de termos nomes que 

possam estar sempre presentes às reuniões desse CES, foram aprovados e 

serão indigitados pelo CP/CCP os nomes do Cons. Manuel Coelho 

(Namíbia), sendo seu suplente o Cons. Pedro Rupio (Bélgica), e da Cons. 

Sílvia Renda (Austrália), sendo seu suplente o Cons. Paulo Marques 

(França), para que integrem o Conselho Económico Social, devendo todos 

estes informar periodicamente ao CP/CCP as pautas, debates e decisões do 

referido Conselho ao qual terão assento em nome do CCP. Passando-se ao 

ponto 3) Previsão ao Orçamento para 2018 (OE/2018), o Cons. Presidente 

informou que foi encaminhado ao Ministro dos Negócios estrangeiros e ao 

Secretário das Comunidades Portuguesas um ofício com a proposta deste 

CCP ao Orçamento de Estado 2018 no valor de 237.000 (duzentos e trinta e 

sete mil) Euros para ser utilizado durante o próximo ano, sendo 172.000 

Euros para as reuniões anuais dos Colegiados (CP, CTs, CRs) e 65.000 

para funcionamento e reuniões das Secções, conforme  previsão legal. 

Foram feitos vários esclarecimentos e requerido que esse material seja 

enviado também a todas e todos Conselheiros, o que será feito. No ponto 4) 

Moção à RTPi encaminhada pela Cons. Lígia Fernandes, o Cons. Amadeu 



 
Batel, fez várias críticas com sugestões de modificação do texto e que de 

uma moção deveria ser transformada em um Nota Propositiva ao Conselho 

de Opinião da RTP, no qual o CCP é representado pelo Cons. Paulo 

Marques. As sugestões foram todas aprovadas e o texto da Nota 

Propositiva será redigido pelo Cons. Presidente, Flávio Martins, e 

emcaminhado ao C.O. da RTP e atodos os outros membros do CCP. 

Passando-se ao ponto 5) A proposta recebida do ex-Cons. José Sebastião, 

mereceu a leitura atenta seguida de discussão acerca da situação por ele 

experimentada quanto à gratuitidade para visitar museus e monumentos 

nacionais garantida aos portugueses residentes em territótio nacional, 

conforme a vigente Lei do Orçamento de Estado, mas que não se aplica aos 

outros portugueses residentes nas Comunidades. Tal situação poderá ser 

modificada com uma simples alteração nesse dispositivo nas futuras Lei do 

orçamento de Estado, garantinmdo-se o mesmo tratamento a todas e todos 

portugueses, o que será motivo de ofício com essa proposta a ser 

encaminha do Governo de Portugal, em nome do CCP. Também foi 

aprovado o envio desta matéria, conforme a maioria do CP/CCP, à 

competente Comissão Temática para que debata e emita Parecer acerca 

desta matéria. No ponto 6) Solicitação de mais pessoal, o Cons. Presidente 

informou que a saída do Dr. Álvaro Esteves, apesar de ser bom caminho 

em sua carreira diplomática, trouxe uma lacuna que precisa ser preenchida 

pois hoje somente temos uma pessoa a colaborar connosco directamente, a 

Dra. Ana Cristina Ribeiro que, apesar da competência, sozinha terá imensas 

dificuldades, devendo este CP/CCP enviar ofício ao SECP para pedir 

informações acerca dessa substituição que se faz necessária. Após alguma 

discussão acerca disto, a proposta de envio do ofício foi aprovada. 

Finalmente, no ponto 7) Assuntos Gerais, o Cons. Presidente, confirmou as 

datas das reuniões das CTs, dias 16 e 17 de outubro, cuja programação 

ainda não foi divulgada pois estão em ajustes finais; infomou que a 

proposta de alteração da normatização do recenseamento eleitoral na 

Diáspora (para automático) e dos modos de votação foi debatida na 

Assembleia da República em julho passado e seguiu para regulamentação 

pelo Conselho de Ministros, para o que deveremos estar atentos; e a data da 

próxima reunião on-line será no dia 14 de outubro, às 14h00 de Lisboa, 

seguindo-se o acordado. E nada mais havendo a tratar por hoje, a presente 

reunião foi encerrada às 13h00 e, após lida a Acta e aprovada, será assinada 

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

deste CONSELHO PERMANENTE do CCP.  

 


