
 
 

ACTA DA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO 

PERMANENTE DO CCP, realizada aos 20 de outubro de 2018, na forma 

on-line, pelo aplicativo SKYPE, com início às 14h10 de Lisboa e com a 

presença de 05 (cinco) Conselheiros membros integrantes, titulares ou 

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

seguinte ordem do dia: 1) Aprovação da Ata da reunião de 29/9. 2) Análise 

dos Pareceres das CTs, reunidas em setembro passado. 3) GT Autonomia 

do CCP. 4) Política de Comunicação do CCP. 5) Assuntos Gerais. Ao 

iniciar a reunião, o Cons. Presidente do CP/CCP agradeceu as presenças e 

verificou, infelizmente, não haver quorum suficiente para deliberações, mas 

propôs que a reunião permanecesse para troca de impressões e ideias, em 

consideração ao esforço dos presentes, o que foi aceite. Informou também 

que justificaram ausência Amadeu Batel, Manuel Coelho e Paulo Marques; 

e que Ângelo Horto teve problemas com acesso à Internet. Disse ainda que 

o uso do aplicativo Skype parecia exitoso e que, doravante, deveria ser  

utilizado e não mais o zoom porque neste era necessário interromper a 

reunião a cada 45/50 minuto, o que mereceu a concordância dos presentes. 

Não havendo quorum, a ordem do dia estava formalmente suspensa e os 

assuntos previstos seriam abordados, mas não deliberados. Todavia, tendo 

em vista a necessidade de termos divulgação de nossos docuemtnso aos 

outros membros do CCP e que os presentes não encontraram qualquer 

modificação a fazer a Ata da reunião do dia 29/09 passado, ficou definido 

que a Ata seria aprovada mediante manifestação por email até o dia 23 do 

corrente e que uma mensagem nesse sentido será enviada imediatamente a 

todos deste CP/CCP para que se manifestem até a data referida e, em não 

havendo manifestação contrária, será a mesma considerada aprovada. Com 

relação ao ponto 2) Análise dos Pareceres das CTs, reunidas em setembro 

passado, o Cons. Presidente informou que ainda aguarda o envio integral da 

documentação pelas CTs, que isso será mais uma vez solicitado e que após 

receção irá enviá-la aos membros deste CP/CCP para reflexão. 

Provavelmente, na próxima reunião possamos tratar desse assunto. No 

ponto 3) Grupo de Trabalho “Autonomia do CCP”, disse que pretende 

pedir aos Conselheiros Horto e Batel, os mais experientes, que possam 

redigir um documento para ser por nós debatido e consolidado, haja vista 

que as várias tentativas de contribuição pouco adiantaram com relação a 

alargar esse debate. Quanto ao ponto 4) Política de Comunicação do CCP, 

foi acordado entre os presentes que iremos avançar com o sítio do CCP na 

Internet, cujo domínio (www.conselhodascomunidades.pt) foi registado 

pelo nosso Vice-Presidente, Nelson Ponta-Garça, e que serão solicitadas 

contribuições aos CRs e às CTs para que repassem-nos informações 

relevantes a constar e indiquem-nos uma pessoa que ficará responsável por 

http://www.conselhodascomunidades.pt/


 
canalizar e enviar informações futuras ao CCP. E que no âmbito do CCP 

atual a responsabilidade pela atualização de conteúdos caberá aos 

Conselheiros Daniel Loureiro e Pedro Rupio. Finalmente, em Assuntos 

Gerais, foi lembrado que a próxima reunião on-line ocorrerá dia 17 de 

novembro, às 14h00 de Lisboa, pelo Skype, e na qual todos os temas, à 

exceção da aprovação da Ata de 29/9, serão novamente debatidos, haja 

vista a falta de quorum neste reunião. Ainda ocorreram intervenções de 

todos os presentes: a Cons. Maria de Lurdes informou o estado da 

Comunidade na Venezuela e das ações do Governo Português para auxuliar 

os mais carenciados, mencionou ainda a gratuitidade dos emolumentos 

consulares e que a Sra Rosa Tavares é a nova Cônsul-Geral em Valência. O 

Cons. Pedro Rupio informou acerca das eleições comunais belgas, nas 

quais foram eleitos 8 (oito) lintegrantes da nossa Comunidade (3 em 

Bruxelas e 5 na Valônia), o melhor resultado de sempre; o que mereceu o 

registo dos parabéns do nosso CP/CCP às ações desenvolvidas pelo Cons. 

Pedro Rupio a fim de aumentar a participção cívica da nossa Comunidade 

na Bélgica. A Cons. Ligia mencionou a visita do SECP à África do Sul; 

mas como foi apenas a Joanesburgo, isso impediu-a de estar com o SECP 

por conta da distância. Nada mais havendo a tratar e após todas as 

manifestações, a presente reunião foi encerrada às 15h15 (hora de Lisboa), 

mandando-se lavrar a presente Ata, 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.  

 


