
1ª Reunião Regional do Conselho das Comunidades - África 
 

 

Local: Associação da Comunidade Portuguesa de Pretória  

Hora: 19h - 21h 

Data: 20 de Julho 2016 

 

Presenças: 
 

Manuel Coelho - Namíbia  

Gilberto Martins - Joanesburgo  

Vasco de Abreu - Joanesburgo 

José Contente - Joanesburgo 

Helena Rodrigues - Pretória  

Ligia Fernandes - Cidade do Cabo (via SKYPE) 

 

AUSÊNCIAS: 
 

Alexandre Santos - Joanesburgo  (doença) 

Aida Faria - Durban (impossibilidade devido à distância) 

 

Esta reunião realizou-se na Sala da Direcção da ACPP, sem despesas para o CCP África, 

considerando que o Orçamento e a respectiva ajuda financeira ainda não foram 

disponibilizados. A deslocação e estadia do representante da Namíbia, Manuel Coelho, foram 

a expensas próprias. 

 

 

Agenda de Trabalhos 

 

 

1)  Preparação e Aprovação do Orçamento Regional para 2017, incluindo as várias regiões e 

conselheiros/as, nomeadamente Namíbia, Cabo, Joanesburgo, Pretória e Durban. 

 

O Orçamento foi aprovado pelos Conselheiros presentes e irá ser submetido pelo Presidente 

Regional, Gilberto Martins, ao Conselho Permanente que por sua vez submeterá esta proposta 

ao Secretário de Estado para ser integrado no Orçamento de 2017; 

 

 

2)  Preparação de Encontros alargados à Comunidade em geral com o fim de auscultar as suas 

necessidades, reclamações, problemas e soluções para os mesmos, de acordo com as Secções 

Temáticas do CCP. 

 

Estes encontros deverão ser agendados em breve, mas deverão ter em conta o facto de não 

haver verbas orçamentadas para o corrente ano de 2016.  

 

3)  Voto electrónico e sua implementação a nível mundial. 

 

Os Conselheiros concordaram que esta forma de votação deverá ser implementada logo que 

possível, como complemento ao voto presencial ou por correspondência, salvaguardando as 

condições diversas pelo Mundo fora. Factores como a distância, serviços postais ineficazes, 



ausência de instalações e serviços consulares, etc. deverão ser tidos em conta, sempre com o 

objectivo de aumentar a participação dos Portugueses Residentes no Estrangeiro. 

Foi também dada concordância à intenção do Secretário de Estado das Comunidades, em 

relação ao recenseamento eleitoral, propondo que o mesmo seja obrigatório para todos os 

Portugueses inscritos nos Consulados, conforme o artigo publicado no jornal "Público "; 

 

4)  Organização de Encontros e Reuniões interactivas com as áreas e regiões mais afastadas, 

com acesso dificultado devido à grande distância, tais como Port Elizabeth, Bloemfontein, 

Botswana, Nelspruit, Durban, etc. 

 

 

A Conselheira Ligia Fernandes levantou os seguintes problemas, que devem ser levados 

junto das Autoridades Portuguesas: 

 

a)  Consulado Honorário de Durban - O problema de neste momento só haver uma 

funcionária no activo, implica que se esta estiver de férias ou doente, o Consulado não poderá 

prestar os serviços para que está habilitado, tendo de encerrar as suas portas, necessitando 

 por isso, urgentemente, que seja empregado/a mais uma pessoa para poder suprir essas 

falhas.  

Foi já enviada uma carta à Cônsul - Geral em Joanesburgo, Drª Luisa Fragoso, para que possa 

solucionar este problema, antes da sua partida no fim de Agosto, se possível. 

 

b)  As horas a que são transmitidos pela RTPi os programas dirigidos e produzidos pela RTP 

Madeira e Açores, durante a madrugada, impedem que os cidadãos originários das Regiões 

Autónomas, e não só, vejam esses programas. Recomendamos que os mesmos sejam 

repetidos a horas mais convenientes, ou que ao fim de semana sejam pelo menos repetidos 

alguns deles. 

 

c)  No que diz respeito à pergunta da Comissão Temática sobre Educação quantos às propinas 

pagas em alguns Países, a Conselheira Helena Rodrigues confirmou que no que diz respeito à 

África do Sul, não está previsto esse pagamento. Numa conversa com o Coordenador do 

Ensino, Rui Azevedo, este informou-a que só no caso de os pais quererem empregar 

professores adicionais localmente, eles próprios terão de arcar com essa despesa. Como 

exemplo, referiu os casos das Associações, Clubes ou outras organizações similares. 

 

CONCLUSÃO  

 

- Foi aprovado o Orçamento e as suas diferentes rubricas; 

- Serão planeadas e agendadas as diversas Reuniões/Plenários Comunitários, marcando-se o 

primeiro para Setembro/Outubro, provisóriamente; 

  

 

A reunião terminou às 21h00 de 20 de Julho de 2016. 

 

 

 

 

 


