
 
 

 

ACTA DA REUNIÃO DO CONSELHO PERMANENTE DO CCP, 

realizada aos 27 de Abril de 2016, na Sala D. Maria, na Assembleia da 

República, com a presença de todos os 12 (doze) Conselheiros membros 

integrantes deste Conselho Permanente, indicados por cada Conselho 

Regional, na forma da Lei e para tratar da seguinte ordem do dia com um 

único item de pauta: “eleição do Presidente, do Vice-Presidente e do 

Secretário deste Conselho Permanente do Conselho das Comunidades 

Portuguesas”. Aberta a reunião, o Sr. Pedro Rúpio propõe seguir a lógica 

do mandato anterior e o Cons. Ângelo Horto informa haver uma lista de 

candidatura e pergunta se há outra lista. O Cons. Amadeu Batel faz um 

relato ponto sobre o que era o anterior mandato e como foi a anterior 

eleição e, também, das competências do Conselho Permanente. O Cons.. 

Ângelo Horto também fala do modo de eleição actual, previsto na lei 

vigente e afirma sentir-se feliz por estarem presentes todas as regiões. 

Propõe, então, a lista com o Cons. Flávio Alves Martins (América do Sul e 

Central) como Presidente, o Cons. Nelson Ponta Garça (América do Norte), 

como Vice-Presidente, e o Cons. Manuel Coelho (África), como Secretário. 

Estabelecem-se intervenções dos Conselheiros Amadeu Batel, António 

Cunha, Paulo Marques, Nelson Ponta Garça, Ângelo Horto e debates 

acerca dos cargos em eleição, da importância da unidade dos conselheiros, 

da importância do Conselho Permanente, da sua Presidência e da forma de 

agir com os representantes políticos portugueses. O Cons. Pedro Rúpio 

enaltece a oportunidade de encontrar consenso e propõe o Cons. Amadeu 

Batel para Secretário e este fala de sua experiência no CCP. Foi requerido, 

e aprovado, um período de cinco minutos de suspensão da reunião, para 

que os Conselheiros da Europa pudessem conversar entre si. Após esse 

recesso foi retomada a reunião e a discussão em torno da eleição dos 3  



 
 

(três) cargos. O Cons. Flávio Martins, com a palavra, fala da sua vontade 

de servir as comunidades e de ouvir e ser o representante de todos os 65 

(sessenta e cinco) conselheiros. Por fim, posta em votação, a única lista 

apresentada e composta pelo Cons. Flávio Martins, para Presidente, o 

Cons. Nelson Ponta Garça, para Vice-Presidente, e o Cons. Manuel Coelho, 

para Secretário, foi votado e eleito por unanimidade. Os eleitos agradecem 

a confiança de todos. Nada mais havendo a tratar, a presente reunião foi 

encerrada e, após lida a acta e aprovada, será assinada pelo Cons.. 

Presidente e pelo Cons.. Secretário, na forma do regulamento do CP/CCP. 

 

 

 


