
 
ACTA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO 

PERMANENTE DO CCP, realizada aos 21 de abril de 2018, na forma on-

line, pelo aplicativo Zoom, com início às 14h00 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) Programação da Reunião do CPCCP em Lisboa (14 a 16/5); 2) Melhoria da 

Comunicação do CCP e constituição de um sítio (site) para o CCP; e 3) 

Assuntos Gerais. Ao iniciar a reunião, o Cons. Presidente do CP/CCP 

agradeceu as presenças, justificou as ausências dos Conselheiros Paulo 

Marques, Maria de Lurdes Almeida, Rita Santos e Pedro Rupio, este 

substituído pelo Cons. Rui Barata, e saudou aos Conselheiros Paulo Martins, 

António Freitas e Silvia Renda integrantes das CTs/CCP, que participam 

como convidados. Em seguida, o Cons. Presidente explicou a ausência da Ata 

da última reunião e que, haja vista as matérias serem reapreciadas nesta 

reunião, apenas a reunião de hoje será aprovada em maio aquando da reunião 

em Lisboa. Após, encaminhou e foi aprovada a ordem do dia sem qualquer 

modificação. Passando-se ao ponto 1) Programação da Reunião do CPCCP 

em Lisboa (14 a 16/5) foram debatidas, ponto a ponto, dia a dia, todas as 

propostas referentes à programação dessa reunião. O Cons. Presidente, Flávio 

Martins, informa que todos os 12 (doze) integrantes deste CP confirmaram 

presença em maio, sendo que o Cons. Daniel Loureiro chegará no dia 14/5 

pela manhã e o Cons. Paulo Marques (suplente) substituirá a Cons. Sandrine 

(titular). Tratou também do e-mail da Dra. Ana Cristina Ribeiro que informara 

pormenores da logística da reunião (bilhetes aéreos, hotéis, restauração, 

traslados etc) e que alguns que terão seus bilhetes adquiridos pela SECP 

deverão contatar urgentemente a agência de viagens. Após, seguiram-se 

importantes discussões nas quais foi deliberado, preliminarmente: que haverá 

uma sessão de abertura e uma de encerramento, devendo a primeira ser breve 

e a segunda mais funcional com a apresentação das conclusões dos três dias 

de reuniões de trabalho do CP/CCP; que o CP/CCP convidará para suas 

reuniões de trabalho, conforme programação, o Sr. Ministro dos Negócios 

Estrangeiros, o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e os 

Srs Deputados e Deputadas da Assembleia da República, especialmente os 

que integram a Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e 

Comunidades Portuguesas. Quanto aos assuntos a tratar nessas reuniões de 

trabalho, destacou-se que tudo deverá contemplar o PAT, aprovado por este 

CP em abril passado, e as contribuições que chegarem das reuniões ocorridas 

no âmbito dos Conselhos Regionais. As respectivas mesas directoras dos CRs 

deverão encaminhar esse material ao email do Cons. Presidente até o dia 06/5, 

para que ele seja distribuído aos demais integrantes do CP/CCP. De início 

ficaram aprovados os seguintes temas estruturantes para essas reuniões em 

Lisboa: a autonomia do CCP (tutela, gestão, orçamento); a participação cívica 

(implementação do recenseamento automático, ampliação das formas de 

votação no estrangeiro, melhor divulgação para as Comunidades dos pleitos 



 
eleitorais); o Ensino do Português no Estrangeiro e as questões culturais como 

ligação a Portugal; a estrutura consular e o atendimento aos cidadãos no 

estangeiro; e a questão da aquisição da nacionalidade. A programação da 

reunião em Lisboa, hoje aprovada em definitivo, passa a integrar, em anexo, 

esta Ata. Lembre-se que, na reunião de fevereiro passado, 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. Passando-se ao ponto 2) 

Melhoria da Comunicação do CCP e constituição de um sítio (site) para o 

CCP, o Cons. Presidente reafirmou que isso é parte integrante de um tema 

maior que é o da efetiva Autonomia Institucional do CCP e que há um estudo 

nesse sentido porém o assunto deverá ser apresentado e discutido em reunião 

com o SECP a fim de obter-se o apoio orçamental para efetivar esse 

importante projecto (site). Em resposta a dúvidas do Cons.Rui Barata, foi 

informado que o domínio e a gestão desse “futuro site” deverão estar com o 

CCP e entregues ao final de cada mandato aos que forem eleitos ao mandato 

subsequente. Por fim, em 3) Assuntos Gerais, ocorreram intervenções de 

todos os presentes e foi informado que a próxima reunião on-line ocorrerá dia 

16 de junho, pois em maio será a presencial em Lisboa. Também foi dito que, 

em resposta, a SECP informou por sua Assessoria que não há domínio 

registado do logotipo do CCP e que este poderá ser alterado mas necessitar-se-

á de uma discussão e aprovação bem alargadas dos 65 Conselheiros. O Cons. 

Amadeu Batel fez referência ao incêndio nas instalações da Embaixada em 

Estocolmo no início do mês e que foi estimado que somente em dois anos 

tudo estará reconstruído e normalizado, o que motivou proposta de Moção de 

Solidariedade, aprovada por unanimidade, cujo texto será elaborado pelos 

Conselheiros Flávio Martins e Amadeu Batel antes de ser divulgado. O 

Conselheiro Rui Barata realçou a questão dos assentos do CCP em outros 

Conselhos cuja participação tem sido dificultada, o que será também tema da 

reunião presencial. Foram ainda destacadas as reuniões dos Conselhos 

regionais e a mesas directoras eleitas: no CRE Luísa Semedo (Presidenta) e 

Amadeu Batel (Secretário),  no CRAO Rita Santos (Presidenta) e Silvia Renda 

(Secretária), no CRA Gilberto martins (Presidente) e Vasco Abreu 

(Secretário) e no CRACS António Davide (Presidente) e Luís Pina 

(Secretário). No CRAN a eleição para 2018/2019 ocorrerá no dia 23 de junho. 

Nada mais havendo a tratar por hoje, e após todas as manifestações, a presente 

reunião foi encerrada às 15h30 (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.  

 

 


