Comissão Temática para as Questões Consulares e da Participação Cívica
(CCPCP)

Acta 21 – 16 e 17 de Outubro 2017
Local e Hora: Em Lisboa, segunda e terça-feira, dia 16 e 17 de Outubro 2017
Início dos trabalhos: 14h10 (Horas de Lisboa), final 14h45.
Conselheiros Presentes:
-

José Duarte Alves (Brasil);
Paulo Martins (EUA);
Sérgio Tavares (Reino Unido);
Rui Ribeiro Barata (França);
Vasco Abreu (Africa do Sul);
Carlos Freitas (Venezuela);
- Melissa Da Silva – ausente;

Ordem da ACTA XXI
1 - Votação da Mesa da Comissão,
2 – Diversos.

1. Votação da Mesa da Comissão
- Presidente: José Duarte Alves
- Vice-Presidente para os Assuntos Consulares: Paulo Martins
- Vice-Presidente para a Participaçao Cívica e Política: Rui Ribeiro Barata
- Secretario: Sérgio Tavares
Equipa aprovada por unimidade por parte dos seis conselheiros presentes na reunião.

2. diversos
- Modificação do regulamento interno da Comissão
O artigo n 4 terá a seguinte redação :
1. A presidencia das reunioes da CCPCP, cabe ao presidente da comissao escolhido anualmente
dentro dos membros da comissao;
2. Em caso de ausencia ou de inpedimento do presidente a conduçao dos trabalho é assegurada
por um dos restantes membros da comissao e o secretariado fica a cargo do membro escolhido
para o efeito
3. Organização da Comissão :
- Presidente
- Vice-Presidente para os Assuntos Consulares
- Vice-Presidente para a Participaçao Cívica e Política
- Secretario
Falta redigir competências para os cargos.
Definição dos grupos de trabalho :
- Vice-Presidente para os Assuntos Consulares : Paulo – equipa ( Carlos, Melissa ??)
- Vice-Presidente para a Participaçao Civica e Politica : Rui ( Sérgio, Vasco)
- Secretario : Sérgio
- Posteriormente será enviada para aprovação por e-mail a alteração do novo regulamento interno.
- Ficou a ideia de criar um documento resumo – revista com o essencial dos trabalhos da comissão do
CCPCP apos os quatro anos de mandato.
- Foi aprovado que no final destes dois dias de trabalhos em Lisboa, será redigido um documento com
as orientações por parte da Comissão dos Assuntos Consulares e da Participaçao Cívica e Política. A
divulgar juntos dos deputados e comunicação social, entre outros.
- O Embaixador Julio Vilela afirmou que as máquinas para o Cartão do Cidadão avariadas em

Santos, foram substituidas e enviadas na semana passada.
As sugestões de temas a discutir poderão ser enviadas até 7 dias antes da reunião.

Às 14H45 em Lisboa, o Senhor Presidente deu como encerrada a reunião.
A vegésima segunda reunião terá lugar na sexta-feira 27 de Outubro 2017 às 21h00 de
Lisboa.

Resumo dos dois dias de trabalhos em Lisboa nos dias 16 e 17 de Outubro 2017
Local e Hora: Em Lisboa, segunda e terça-feira, dia 16 e 17 de Outubro 2017
Início dos trabalhos: dia 16/10 às 9h15 (Horas de Lisboa), final 17h15
Conselheiros Presentes:
-

José Duarte Alves (Brasil);
Paulo Martins (EUA);
Sérgio Tavares (Reino Unido);
Rui Ribeiro Barata (França);
Vasco Abreu (Africa do Sul);
Carlos Freitas (Venezuela);
- Melissa Da Silva – ausente;

Dia 16 Outubro 2017 – Reuniões tiveram lugar no MNE em Lisboa
9h15 – Abertura dos trabalhos com a presença :
- Presidente do CCP – Flávio Martins,
- SECP José Luis Carneiro,
- Embaixador Julio Vilela – Director da DGACCP,
- Rosa Tavares – Adjunta para substituir Alvaro Esteves,
- Miguel Silva – assessor de comunicação da SECP,

Irá ser criado um posto de assessor para a relação com o Parlamento e com as autarquias (será
o ex-presidente da CM de Ferreira do Alentejo).
Discurso de SECP :
Convite para participar no II Encontro dos Investidores da Diaspora nos dias 15 e 16 de
Dezembro 2017 em Viana do Castelo. Paineis sobre turismo e potencial económico da diáspora.
1- Agradecimento aos Conselheiros que estão sempre presentes em situações de crise
2- Afirma que alcançou os objectivos da institucionalização do CCP e das comissões
regionais e das comissões temáticas.
3- As próximas visitas previstas são : Luxemburgo (25 e 26 Outubro 2017), afirmando que
houve mais alunos de português este ano (2017/18) do que o ano passado nesse país
(2016/17). De 27 a 30 de Outubro visita à Venezuela, irá com 10 secretarias de estado

do governo e da Região Autónoma da Madeira. 31 de Outubro entrega das medalhas de
mérito das comunidades no MNE. Visita ao Uruguai e Argentina 2 e 3 de Novembro
2017. Visita ao Norte da Europa Noruega, Suécia e Finlandia ainda em 2017. Dia 31
Outubro - Vai atribuir medalha de mérito aqui no MNE aos cidadãos que apoiariam os
Portugueses afetados pelos furacões e que se encontravam nas Caraíbas.

4- Uma das prioridades são os serviços consulares.
- Em 2016 foram criados 21 postos. Em 2017, 57 lugares. O objectivo é alcançar
os 3000 a 3500 actos consulares por funcionario. Recursos Hunanos. Concurso
para 57 e mais 7 funcionários e mais 10 chanceleres.
- Reforço de meios são positivos no orçamento de estado de 2018.
- Média de atos Consulares 3500 por funcionário, muito poucos atingem esta
média.
- Produtividade consulado de Caracas 5000 atos por funcionário contraste em
Valência produtividade muito reduzida.
5- Matérias em curso :
- Reavaliação dos Consulados Honorários em abril de 2018. Os Conselheiros das
Comunidades, deveriam estar presentes,
- Estagiários e 31 adidos diplomatas,
- criação de um encontro dos consules honorários no mês de Abril 2018,
- apresentação dos critérios para o I Encontro dos Consules honorários,
- revisão das jurisdições das áreas consulares feita em 2016.
6- Modernização :
- Reforço dos meios informáticos,
- Espaço do cidadão,
- Aplicação móvel registo viajante,
- Aplicação português mais perto,
- O prazo do CC passa de 5 a 10 aos,
- Criação do centro de atendimento centraluzado a partir de Lisboa.
- Centro de atendimento e marcações a partir de Lisboa projeto piloto de 10 horas
diárias a testar com os Consulados em Espanha,
- Recenseamento automático (Isabel Oneto), vamos passar de 285 000
recenseados para mais de 1 320 000 recenseados,
- Será necessário definir os locais de voto, falta a distribuição de 4 áreas
consulares em 4 paises,
O trabalho por parte do Governo nesta matéria esta feito e a Comissão Nacional
de Eleições também. Falta a posição dos Deputados e da CNE para acertar as
condições para duplicar as mesas de voto. Ficou a ideia do projecto de teste do
voto electrónico.

- A procura do ensino de português em França aumentou. Foi criado em
Estrasburgo uma parceria com a Universidade e criou-se o português na secção
internacional.
- Espaço do cidadão em Paris e S Paulo é necessário fazer uma reformulação de
posicionamento para ser mais acessível o apoio dos funcionários aos utentes que
o usam próximos espaços de Cidadão em Londres e Bruxelas
Associativismo :
- A importância da participação civica e politica,
- 1 unico periodo para as candidaturas de subsidios,
- todas as candidaturas passam pelo posto consular,
- os apoios são publicado no site das comunidades,
- Haverá formações presenciais para o novo regulamento dos apoios às
associações,
- Apoio ao associativismo candidaturas só em outubro e Novembro,
- Todas tem que entrar pelo posto consular e aprovação do chefe de posto
Indeferimento e com possibilidade de reclamação,
- Se forem aprovadas ou indeferidas todas as candidaturas serão publicadas no
portal das Comunidades,
- Participação máxima de candidaturas será 80% no estrangeiro e 20% em
Portugal,
- Acção de formação para chefes de posto e depois aos presidentes das
associações (formações feitas online),
- Distribuição Universal dos fundos e não só em Portugal, Europa e Franca,
- Incentivos para aplicação de fundos para fora da Europa,
- Modelos de candidatura vão sair em portaria brevemente.
Diálogos com as comunidades:
- Os próximos serão na Suiça.
Recenseamento automático:
-Proposta do Governo que necessita de ser aprovada pelo parlamento incentivou
o contacto dos Conselheiros no Parlamento para lobby com os deputados.
-Locais de recenseamento e falhas de áreas de recenseamento alargamento para
os Consulados Honorários.
- MNE e governo estão prontos para estas alterações
- Voto presencial reforçar e duplicar mesas de voto Minimizar distância será
reposto em detalhe.

- Voto electrónico dificilmente será disperso visão do Governo e SECP indica
para aparelhos nas mesas de voto
Língua Portuguesa:
- Na Franca e Luxemburgo o processo está a correr bem
- Venezuela prática de acordo com formação de professores de Português
também em Estrasburgo e Macau Andorra
- Exames NEUEL e American Council nos EUA (exames de crédito
Universitário no ensino secundário aberto à língua portuguesa).
- Acordo com o real gabinete de leitura no Rio de Janeiro onde o estado português
terá uma palavra a dizer sobre o futuro da instituição.

Gabinetes de apoio já contam com 132 Municípios em Portugal
Também em municípios estrangeiros com alguns acordos já efetuados
11h15 – Encontro na Conservatoria Geral dos Registos Centrais em Lisboa

Presença dos Conselheiros : Sérgio Tavares, Carlos Freitas, Vasco Abreu, Rui Ribeiro Barata,
Paulo Martins e José Duarte e Maria Lurdes Serrano (Diretora da CRCentrais desde 2014),
Sandra Monteiro (conservadora adjunta) e Joana Dolores (conservadora adjunta)

- 55 000 registos por ano de pedidos dos consulados,
- formações por e-learning tem de ser validadas pelo MNE – aqui é necessario um plano de
formações,
- Sistema informático (SIRIC) funciona mal,
- Rever o funcionamento dos programas – validar em minuta, desenvolver o trabalho off-line
- Prova de ligação à comunidade Nacional : - por efeito da vontade.
Aquisição da nacionalidade pelos netos de portugueses
Jurisprudencia define o conceito de “Ligação à comunidades nacional”. O legislador definiu:
Artigo 57 do regulamento. A declaração das associações podem ser importantes para a
obtenção da nacionalidade.
- Atraso dos pedidos no Brasil: os casos de Santos, São Paulo, Rio de Janeiro. A ideia de
conseguir ter um Conservador no Brasil durante um periodo de tempo poderia ajudar a resolver
esta situação.
- A necessidade do processo estar bem instruido logo de inicio. O facto de enviar para trás
requer muito mais tempo.
A tutela do IRN mediante os recursos humanos está disponível para enviar alguém para o Brasil.

As nossas questões:
- Sistema electrónico
- Aquisição da nacionalidade
- Prova de ligação a comunidade
- Formação dos funcionários
Foram feitos 55 mil assentos no último ano e continua a aumentar. Maior parte do Brasil
Venezuela e Paris.
Aumentos de pedidos principalmente: Judeus sefarditas, Cônjuges,
Artigo 10 e 57 da lei fala da ligação à comunidade Portuguesa,
Breve explicação e a necessidade de aprovação por parte do ministério público
Nossa proposta de deslocação de um Conservador para o Brasil a fim de dar seguimento a
processos e treino a funcionários. Acção dependente dos Instituto dos Registos e Notariado, da
Secretaria de Estado das Comunidades e MNE e do Ministério das Finanças. Abertura por
porte das Conservadoras.
Mensagem a transmitir do IRN para a DGACCP e o SECP:
- Necessidade de aplicações mais actualizadas, (Dr Anabela Pedroso (Secretaria de Estado da
Justiça)
- Alargar a formação do IRN ao MNE,
- O Sérgio envia um e-mail para troca de contactos entre os 3+6 presentes + fotos tiradas.
14h00 às 14h45 – Reunião da comissão do CCPCP

15h10 – Reunião com o Embaixador Julio VILELA no MNE
- Presença da Dra Rosa Campises da DGACCP
- Apresentação do novo Regulamento dos apoios ao associativismo,
Até 31 de Dezembro de cada ano deverá ser entregue os pedidos de financiamento aos
projecto associativos. Os pedidos são feitos pelos postos consulares.
- Recenseamento eleitoral automático,
- Problemas de funcionamento dos Consulados,
- Orçamento do CCP ( deverá ser superior ao de 2017 em dois digitos),

- Nova lei dos apoios ao associativismo
- Nova lei do recenseamento eleitoral (automático)
Mapeamento das cidades onde votar 99,5% já concluído.
- Emissão de BI termina em 2018
BI’s vitalícios poderão continuar a ser aceites mas com algumas restrições.
- Deficiente funcionamento
Instalações e equipamentos coordenação com o Departamento Geral de Administração e
Secretário Geral do MNE.
Equipamentos final do ano solução para Consulados honorários por causa do fim de emissão
dos Bi e começarem a emitir Cc
- Orçamento do CCP proposta de verbas superiores 2 dígitos enviada ao Ministério das
Finanças

Dia 17 Outubro 2017 – Reuniões tiveram lugar na Assembleia da República em Lisboa
9h00 – Reunião da Comissão CCPCP
Comissão reúneiu no bar do parlamento para eleição da mesa, mantendo-se o presidente José Duarte
ficando como Secretário Sérgio Tavares.
Alteração do regulamento da comissão com a criação de subcomissões, uma para a Acção Cívica e
Política coordenada por Sérgio Tavares e outra para os Assuntos Consulares coordenada por Paulo
Martins.
Tópicos a desenvolver na próxima reunião marcada para 27 de Outubro 2017.

10h00 – Reunião com o Grupo Parlamentar do CDS-PP
Reunião com a Deputada Vania Dias da Silva (Guimarães – Braga)
vania.silva@cds.parlamento.pt
- abordou-se o recenseamento automático
- metodo de voto electrónico (ter em atenção as questões de segurança). A comissão irá reunir
em Dezembro sobre este tema.
- Voto nas eleições autarquicas. Abertura da consulta será feita por parte da nossa Comissão,
- Enviar proposta de orçamento do CCP até dia 17 de Novembro 2017 ao CDS-PP,
Defende o Recenseamento automático
Duvidas na implementação do sistema sobre a fiabilidade do voto electrónico. Pode afastar os
eleitores.
Defende o projeto piloto do voto electrónico descentralizado.
Na 1 comissão escolha de um deputado de cada partido para discutir o assunto.
Sabe que o governo defende o tipo de Voto electrónico mas presencial nas mesas de voto
11h15 – Reunião com a Deptada Carla Cruz (Braga) – PCP
Carla.cruz@pcp.parlamento.pt
Antonio.filipe@pcp.parlamento.pt ( deputado que acompanha a materia da primeira
comissão)
- Recenseamento automatico – os portugueses devem manifestar vontade para as eleições
presidenciais,
- Eleições autarquicas : não estão fechados à não negociação,
- metodo de voto : electronico descentralizado – muitas reservas sobre – nada favoravel

- Reforçar os meios do estado tanto em Portugal como no estrangeiro
- Dificuldades de se fazer carreira nas representações diplomaticas
- Defendem uma valorização do CCP – favoravel para um aumento das verbas

Leis eleitorais para a presidência da república são constitucionais e necessitam de aprovação
da Assembleia - Acha ser processo difícil.
Laços afetivos a comunidade Portuguesa como processo de voto presencial.
Recenseamento com formulário e escolha onde se recensear.
Não há nada escrito no parlamento sobre o voto electrónico descentralizado.
Alargar os locais de voto com fiscalização.
Não reduzir só aos consulados.
Preocupada com a baixa participação dos emigrantes.
Fecho dos consulados e empurrar a saida de funcionários para esta situação são matérias.
Constitucional. defende a abertura dos concursos para recrutamento de funcionários.
Reforço dos serviços públicos na rede externa a contratação de pessoal na especialidade do
orçamento do estado.
Situação dos Consulados - atendimento e agendamento, recrutamento de pessoal, salários
Tem conhecimento da situação caótica
Orçamento
Esperam que o governo apresente o reforço para o CCP

12h15 – Reunião com o Deputado Paulo Pisco PS
- Proposta do PS no parlamento sobre o recenseamento automático,
- Voto electrónico online como na Estónia, Noruega e Suiça.
- Eleições autarquicas – o deputado Paulo Pisco é pessoalmente contra. Evoca que na OCDE,
nenhum pais autoriza os seus nacionais a participar nas eleições locais quando estes residem
no estrangeiro. Deveremos pesquisar os casos da França e Italia.
- De acordo com o Deputado :
Proposta do voto electrónico online descentralizado
O piloto é aceite mas o presencial não o descentralizado
No continente e nas comunidades

Barreiras de natureza técnica e financeira diz o governo para a implementação do voto
electrónico
Relatórios de natureza estrutural
Bloqueios no processo
Franca, Brasil, EUA abandonam processo do voto electrónico. (informação errada no caso do
Brasil e nos Estados-Unidos por confirmar)
Alegamos sermos o país com a maior comunidade na diáspora e necessitarmos deste processo.
Suíça o voto electrónico está em expansão.
Estonia o voto electrónico está a progredir
Questionar a ANAFRE e associação nacional de municípios sobre as eleições autárquicas.
14h15 – Reunião com os Deputados do PSD
Participaram :
Carlos Goncalves
Carlos Páscoa
E mais tarde José Cesário
Ausência do Conselheiro Rui Ribeiro Barata
Cautelosos sobre as alterações a efetuar quer no recenseamento quer no voto electrónico.
Questionam insegurança do voto electrónico disperso.
Propõem transição do recenseamento eleitoral para o recenseamento automático. Visando
salvaguardar os atuais cadernos eleitorais causando os dados com o novo formato.
José Cesario propõe levar a questão da transição do recenseamento ao MNE e não ao SECP.
16h15 – Reunião com a Primeira Comissão
Carlos Gonçalves (PSD) Vice-Presidente preside a reunião na ausência do presidente da
primeira comissão.
Presentes :
Paulo Pisco (PS)
Carlos Páscoa (PSD)
Ana Filipa (PCP)

Flavio Martins (Presidente CP CCP)
Assistiram os conselheiros das outras duas comissões temáticas.
Ausentes:
Presidente da 1 comissão
Conselheiros - Rui Ribeiro Barata e Sergio Tavares
Carlos Gonçalves - disse não ter recebido qualquer convite para o evento do voto electrónico.
Dissemos ter sido enviado a todos os grupos parlamentares. Deputada Ana Filipa (PCP)
confirmou.
Presidente da comissão temática José Duarte tomou a palavra (apoiado pelo conselheiro Paulo
Martins) para propor a criação de um projeto piloto sobre voto electrónico e a alteração da lei
do recenseamento eleitoral.
Carlos Páscoa - disse não ter recebido qualquer info da secretaria de estado sobre a reunião da
comissão temática com a 1 comissão.
Afirma que a bancada PSD está disponível para o voto electrónico nas comunidades,
Recenseamento para receber e tratar por e-mail e online,
Abertura para o voto electrónico, mas não especificou qual,
Eleições autarquias a favor da participação dos emigrantes,
Condolências pela morte do Consul Honorário em Santos.
Paulo Pisco
Reitera apreço aos conselheiros,
Voto electrónico a melhor forma de votar (presencial),
Voto disperso tem vantagens e inconvenientes,
Alerta alguns inconvenientes,
Ataques informáticos e vontade do voto.
Recenseamento
Aumento da participação cívica nas eleições,
Recenseamento seja eficiente,

Ana Filipa (PCP)
Valoriza o nosso trabalho,
Consulados:
Rede consular uma realidade antiga,
Iniciativas do governo deficientes,
Contratação e precária, defende exigências para com o governo.
Quem trata das alterações do recenseamento é só a 1 comissão e não a segunda comissão.
Recenseamento automático:
Questões da constitucionalidade da lei eleitoral,
Decisao sobre a manifestação da ação de vontade dos eleitores,
Reservas,
Não apoiam a mobilidade do voto electrónico,
Não asseguram que não ajam coação por parte dos patrões.
Paulo Pisco sugere a consulta à Associação nacional de freguesias e municípios sobre a votação
do emigrantes nas autárquicas.
Flávio Martins
Defendeu a Política de estado para votar,
E envolvimento dos partidos com as comunidades.

15h Evento Sobre o Voto Eletrónico
Boa audiência com a presença de vários deputados e de todas as comissões temáticas e assim
como da comunicação social.

Reunião de encerramento com SECP
A comissão chegou tarde.
Ausentes conselheiros Sérgio Tavares e Rui Ribeiro Barata
Tomou a palavra Flávio Martins (Presidente CP CCP)
Agradeceu a participação de todos e Falou da responsabilização dos conselheiros perante as
comunidades que representam e perante as instituições.
Falou da comunicação dentro do Conselho das Comunidades e desta para a sociedade como
acção a ser melhorada.
SECP fez encerramento das atividades agradecendo a todos em especial a todo o apoio das
Técnicas Dra Ana Cristina e Elvira Barata

