
 
ACTA DA VIGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO PERMANENTE 

DO CCP, realizada aos 17 de fevereiro de 2018, na forma on-line, pelo 

aplicativo Zoom, com início às 15h00 de Lisboa e com a presença de 08 

(oito) Conselheiros membros integrantes, titulares ou suplentes, deste 

Conselho Permanente, na forma da Lei, para tratar da seguinte ordem do 

dia: 1) Aprovação da Acta da reunião anterior; 2) Reunião do CPCCP em 

Lisboa; 3) Melhoria da Comunicação do CCP e constituição de um site 

(sítio) para o CCP. 4) Assuntos Gerais. Ao iniciar a reunião, o Cons. 

Presidente do CP/CCP agradeceu as presenças, justificou as ausências dos 

conselheiros Amadeu Batel, Ângelo Horto, Paulo Marques, Maria de 

Lurdes Almeida e Rita Santos, estas substituídas pelo Cons. José Fernando 

Topa e pela Cons. Silvia Renda, respectivamente, e saudou ao Conselheiro 

Paulo Martins, integrante das CT, que participa como convidado. Após, o 

Cons. Presidente encaminhou e foi aprovada a ordem do dia sem qualquer 

modificação. Passando-se ao ponto 1) Aprovação da Acta da décima nona 

reunião, realizada em janeiro, que foi enviada aquando da convocatória. 

Em votação, foi aprovada sem alterações, com as abstenções dos Cons. 

Flávio Martins, Nelson Ponta-Garça e Silvia Renda, que não estiveram 

presentes naquela reunião.Referente ao ponto 2) Reunião do CPCCP em 

Lisboa, o Cons. Presidente informou que em não havendo unanimidade 

para alteração solicitada, a reunião presencial anual ficou mantida para os 

dias 14 a 16 de maio próximo, sendo antecipada em um dia para que todos 

estivessem presentes na mesma e que não haverá mais qualquer alteração. 

Em seguida, solicitou sugestões aos presentes para temas a debater e nomes 

de autoridades a convidar para discutir connosco os temas. Lembrou, 

porém, que isto era o início das formulações pois a agenda somente seria 

definida em março e que os pontos principais da reunião em Lisboa 

deverão ser a apreciação do PAT e a discussão da autonomia institucional 

do CCP. Após algumas intervenções foram sugeridos alguns temas e 

convidados: Língua Portuguesa (EPE) com o Dr. Luís Faro Ramos, do 

Instituto Camões; o andamento da implementação do recenseamento 

automático, com o Dr. Júlio Vilela – DGACCP; as formas de votação nas 

Comunidades com a CNECP da AR; e os incentivos a empresários nas 

Comunidades com representantes do GAID. Também ficou definido que 

caberá ao Cons. Nelson Ponta-Garça, a tarefa de fazer a ligação com órgãos 

da comunicação social para a reunião de maio. Por fim, lembrou o Con. 

Presidente, Flávio Martins, da importância de termos as contribuições das 

reuniões dos Conselhos Regionais. Seguindo-se ao ponto 3) Melhoria da 

Comunicação do CCP e constituição de um site (sítio) para o CCP, o Cons. 

Presidente lembrou que isso é parte integrante de um tema maior que é o da 

efetiva Autonomia Institucional do CCP para o que, aliás, ainda aguarda as 

contribuições dos conselheiros e das reuniões dos CRs. Agradece, então, ao 



 
excelente trabalho realizado pelos Cons. Daniel Loureiro e Pedro Rupio 

que têm a palavra para expor as suas considerações. Em sua intervenção 

ambos indicam que, conforme havia sido dito, o domínio 

www.conselhodascomunidades.pt está sem registo e que para termos isso o 

gasto está em torno de 15 (quinze) euros; informaram terem procurado o 

serviço de uma empresa na Europa que indicou, conforme email por eles 

encaminhado a todos do CP/CCP, proposta de orçamento com um valor de 

hospedagem anual do site (sítio) em torno de 100 (cem) euros e que 

deveríamos contratar por 3 (três) anos, garantindo que isso se mantivesse 

até ao próximo mandato no CCP; que o valor pelo serviço de 

desenvolvimento do website (sítio), podendo-se aproveitar algo semelhante 

ao utilizado há alguns anos, está entre os 1.300 (em wordpress) e os 2.100 

(em drupal) euros; por fim, indicaram a possibilidade de alteração do atual 

logotipo do CCP. Abertos os debates, foram feitas considerações por todos 

os presentes especialmente quanto à utilização do worpresse para 

desenvolvimento do sítio (site). Após deliberação, foram aprovados os 

seguintes encaminhamentos com relação a essa matéria: a) que o Cons. 

Nelson Ponta-Garça pagará na próxima semana, para reembolso posterior, 

o registo do domínio www.conselhodascomunidades.pt que, 

posteriormente,  será cedido ao CCP, único e legítimo titular desse registo; 

b) que foi aprovada, por unanimidade, a constituição de uma Comissão 

formada pelos Conselheiros Daniel Loureiro, Pedro Rupio, Nelson Ponta-

Garça e Paulo Martins, a qual será a responsável pela supervisão do sítio 

(site) do CCP, notadamente quanto à elaboração, à estruturação, ao 

desenho, à formulação da política de conteúdo e à manutenção; c) que 

nesse futuro sítio (site) serão informadas as redes sociais oficiais do CCP; 

d) que será contratada a hospedagem do sítio (site) pelo prazo inicial de 3 

(três) anos; e) que o Cons. Presidente, na próxima semana, oficiará à SECP 

para que sejamos informados acerca de quem é o titular da marca/logotipo 

do CCP e qual o caminho para que seja proposta e, se for o caso, aprovada 

a alteração dessa marca/logotipo por outra mais contemporânea e 

representativa (ficando admitido um período de transição pós aprovação 

para efeito de atualização da marca em papéis timbrados e cartões). Foi 

ainda informado que a plataforma escolhida (wordpress) permite a inserção 

de banner, a inscrição para recebimento de newsletters e a previsão de um 

email para atendimento/informações (foi sugerido pelo Cons. Pedro Rupio 

o endereço info@conselhodascomunidades.pt). Por fim, o Cons. Nelson 

Ponta-Garça colocou à disposição do CP/CCP o contato com uma equipe 

de profissionais da Califórnia de sua confiança para que possa preparar a 

parte técnica e com custos reduzidos e ficou deliberado que a Comissão dos 

quatro conselheiros aprovada poderá convocar reuniões de trabalho (não 

deliberativas) para que o CP/CCP aprecie e avalie em conjunto a 
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preparação desse futuro sítio (site). Passando-se ao ponto 4) Assuntos 

Gerais, o Cons. Presidente lembrou da data da próxima reunião deste CP 

para 17/03/2018, às 14h00 de Lisboa, conforme calendário anual hoje 

aprovado. Informou, ainda, os casos da exclusão do Cons. Custódio 

Portásio e da renúncia do Cons. Gabriel Marques e aproveitou para dar 

ciência de  ofício enviado à SECP a reiterar informações acerca desse dois 

conselheiros e dos desfechos ocorridos, pois disso não teve qualquer 

informação oficial/documental até este momento. Também nesse ofício 

informa que há outros assuntos relacionados e que ainda não foram objeto 

de manifestação do gabinete de Apoio da SECP ao CCP, quais sejam, uma 

planilha dos valores atribuídos ao CCP no Orçamento do Governo desde 

2005 até 2017; a disponibilização da documentação que houver nos 

ficheiros da SECP acerca das atividades do CCP e seus conselheiros nos 

mandatos anteriores; soluções e encaminhamentos dos problemas que têm 

ocorrido quanto ao assento de membros do CCP indigitados a outros 

Conselhos; e a indicação para as reuniões das Comissões Temáticas em 

Lisboa, este ano. Explicou, também, quanto ao documento do 

recenseamento automático e formas de votação e participação cívica nas 

Comunidades, a ser elaborado pelos Conselheiros Pedro Rupio, Rui Barata 

e Flávio Martins, ainda não foi enviado por falta deste que teve problemas 

de saúde no início deste ano. O Cons. Fernando Topa disse que oficiará ao 

CRE para substituição de Custódio Portásio na sua Comissão Temática. 

Nada mais havendo a tratar por hoje, e após manifestações de todos os 

presentes, a presente reunião foi encerrada às 18h00 (hora de Lisboa), 

mandando-se lavrar a presente Acta, cópia fiel dos trabalhos realizados e 

que, após lida e aprovada, será assinada pelo Cons. Presidente e pelo Cons. 

Secretário, na forma do Regulamento deste CONSELHO PERMANENTE 

do CCP.  

 
 


