
Conselheiro das Comunidades Portuguesas – Conselho Regional da Africa

ACTA DA REUNIÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ÁFRICA DO CONSELHO DAS

COMUNIDADES PORTUGUESAS

DATA: 8 e 9 de Março 2019

LOCAL: Sala de Reuniões cedida pela União Recreativa, Cultural e Desportiva de

Joanesburgo 

Presenças:
Gilberto Martins (Joanesburgo) - Efectivo

Manuel Coelho (Namíbia) - Efectivo

Ligia Fernandes (Cidade do Cabo) - Efectivo 

Helena Rodrigues (Pretória) - Efectivo

Vasco Abreu (Joanesburgo) - Efectivo

José Contente (Joanesburgo) - Efectivo

Ausências:

Alexandre Santos (Joanesburgo) - Suplente

Aida Faria (Durban) - Suplente

1) O Presidente do Conselho Regional de África (CRA), Gilberto Martins, deu as

boas-vindas a todos os Conselheiros presentes e propôs a Agenda para a reunião

que foi aceite por todos os presentes;

2) Leitura e aprovação da Acta da reunião anterior, realizada em 2018.

 a) A mesma foi aprovada por unanimidade e sem alterações;

 b) O CRA é de opinião que as duas opções de voto, postal e presencial, sejam

implementada e regulamentadas, solicitando uma clarificação sobre o processo

de escolha por parte dos eleitores;
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 c) O CRA aplaude e aguarda, com expectativa e optimismo, a experiência - piloto

do voto electrónico que se vai realizar em Évora nas próximas eleições;

 d)  Os  Conselheiros  mostram  a  sua  preocupação  relativa  à  fiabilidade  dos

Cadernos  Eleitorais  face  à  sua  não  actualização,  alertando  também  para  o

substancial aumento da abstenção, tendo em conta, além disso, o maior número

de recenseados pelos Círculos da Europa e Fora da Europa (cerca de mais 1

milhão de eleitores;

 e) O CRA propõe que os Partidos com assento parlamentar possam dispor de

verbas  para  se  deslocarem às  várias  Comunidades  fora  da  Europa,  a  fim  de

tomarem  conhecimento  das  diversas  realidades  existentes  e,  assim,  poderem

apresentar as suas propostas e poderem, melhor e com mais informação, votarem

as leis e propostas que às Comunidades  dizem respeito;

 f) O CRA apoia, sem reservas, o voto dos cidadãos - eleitores recenseados no

Estrangeiro,  nas  Eleições  Autárquicas.  Como  proprietários  de  imóveis  e

investidores  em  Portugal,  querem  ter  uma  palavra  a  dizer  nos  locais  onde

investiram e onde possuem as suas residências;

 g) Os Conselheiros apoiam a criação de um "Livro de Reclamações Electrónico"

nos Consulados, ligados directamente à Direção Geral dos Assuntos Consulares

e Comunidades Portuguesas;

 h)  O  Conselho  reconhece  as  muitas  dificuldades  que  todas  as  Associações,

Clubes, Federações, Beneficências, Ranchos e outras organizações comunitárias

enfrentam para manter as Tradições, Cultura e a Língua Portuguesas. 

Estamos  disponíveis  para  debater  e  apresentar  soluções  e  incentivos  para  a

resolução  destes  problemas,  junto  com  as  autoridades  representativas  do

governo e também de todos os sectores afectados;

 i,j,k)  O CRA reconhece a  dificuldade na contratação de professores  devido a

questões  de  segurança  e  salários  que  são  insuficientes  os  valores  do
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arrendamento, custo de vida, aquisição de viatura própria (transportes públicos

de baixa qualidade), pagamento de propinas para os descendentes, etc.

Mais alertam para o facto de os professores contratados não terem Seguros de

Saúde para si e sua família, válidos para os Países de Acolhimento, tendo em

consideração o estado em que se encontram os hospitais públicos. 

 A  Conselheira  Lígia  Fernandes  informou  o  Conselho  da  necessidade  de  ser

contratado/a mais um professor/a para Cidade do Cabo;

 l) Este ponto será discutido na última reunião do CRA, tendo em vista a extensão

do seu mandato até 2020;

 m) O Conselho Regional de África lamenta a ausência dos membros do Conselho

Permanente, Presidentes das Comissões Temáticas e Presidentes dos Conselhos

Regionais no "Congresso Mundial da Diáspora" a realizar na cidade do Porto a 20

de Julho, devido ao planeamento deficiente e à não disponibilização de verbas

para a sua deslocação;

 n) O CRA apreciou e debateu a Resolução 1/2019 e é de opinião que a tutela do

Conselho  das  Comunidades  Portuguesas  deve  passar  para  Presidência  do

Conselho de Ministros. 

Este Conselho apoia e subscreve a Resolução na sua totalidade, reafirmando a

opção escolhida para a tutela, conforme o parágrafo anterior.

Os Conselheiros  saúdam unanimemente  a  criação  e  abertura  do  site  do  CCP

(www.conselhodascomunidades.pt),  salientando  a  sua  importância  para  a

divulgação e promoção do trabalho do Conselho das Comunidades Portuguesas;

 o) PACT 2019 - Plano de Acção 2019

1) Acompanhamento, promoção e divulgação dos Actos Eleitorais a realizar em

2019, no sentido de aumentar a participação dos eleitores nas próximas eleições
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em Maio (Europeias) e a 6 de Outubro para a Assembleia da República. Isto será

feito mediante a informação e o apoio da Comissão Nacional de Eleições e os

órgãos de Estado (Postos Consulares e Embaixadas);

2) O CRA aguarda a marcação da data para as próximas eleições para o CCP que

deveria ocorrer no corrente ano. Sabendo do adiamento das mesmas para data a

confirmar em 2020, devido às eleições Europeias, Regionais e para a Assembleia

da República,  compromete-se este CRA a manter-se em funções até que esse

acto eleitoral tenha lugar, recomendando que as mesmas tenha lugar em Maio de

2020;

3) Os Conselheiros irão continuar a acompanhar de perto a situação sócio-política

na África do Sul, antes e após as eleições gerais que terão lugar em Maio.

Esta reunião terminou no dia 9 de Março com a feitura e assinatura da Acta da

Reunião por todos os Conselheiros 

Joanesburgo, 9 de Março de 2019
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