
--------Conselho das Comunidades Portuguesas – Conselho Regional da América do Norte------- 
--------------------------------------------------Acta número dezasseis——————————————— 
Ao décimo quinto e décimo sexto dia do mês de março de dois mil e dezanove, pelas nove 
horas (EST) reuniu-se presencialmente nas instalações do Clube, Portuguese American 
Cultural Center de Palm Coast, Florida, o Conselho Regional da América do Norte (doravante 
CRAN) do Conselho das Comunidades Portuguesas (doravante CCP) sob a presidência do 
Conselheiro Paulo Martins para dar cumprimento à seguinte ordem de trabalhos:————— 

Assuntos Consulares 
 Recrutamento de pessoal 
 Salários dos funcionários 
 Pedidos de Nacionalidade 
 Parecer CRAN 

Educação 
 Escolas comunitárias 
 Ensino Publico  
 Orçamento atribuído à educação nos EUA e Canadá\ 
 Coordenação do ensino do Português nos EUA e Canadá 
 Parecer CRAN 

Recenseamento e nova lei eleitoral 
 Divulgação da Nova Lei eleitoral e das formas de votação 
 Voto Eletrónico 
 Parecer CRAN 

Autonomia do CCP 
 AnÁlise do documento emitido pelo CP 
 Parecer CRAN 

Associativismo  
 Analise nosso documento de 2018  
 Parecer CRAN 

Juventude 
 Analise sobre o desempenho dos jovens na Comunidade 
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 Incentivo aos jovens para participar no associativismo 
 Maior envolvimento entre as associações e jovens em idade escolar 
 Parecer CRAN 

Da reunião participaram os Conselheiros Paulo Martins (Presidente), Daniel Loureiro (que a 
secretariou na ausência do Secretário Pedro Bicudo), Nelson Ponta Garça, Manuel Viegas e 
João Pacheco. 
Antes do início da reunião foi feita uma visita ao Consulado Honorário de Palm Coast onde 
fomos recebidos pelo funcionário João Queimado e também à Camara Municipal de Palm 
Coast, onde fomos acompanhados pelo vereador Português Eddie Branquinho. 
Pelas 11:00 da manhã teve Inicio a reunião com o agradecimento do Presidente, Paulo Martins, 
ao excelente apoio logístico na organização da reunião por parte do Conselheiro Manuel 
Viegas e o agradecimento da participação dos outros conselheiros tendo em conta a vida 
ocupadíssima de cada um.  
Durante os dois dias de reunião foram debatidos os diversos pontos em agenda: 
Assuntos consulares 
Discussão sobre os vários temas da agenda, participação dos conselheiros João Pacheco e 
Manuel Viegas sobre a falta de pessoal no Vice. Consulado em Providence e no Consulado 
Honorário em Palm Coast. Todos concordaram em reiterar a falta de recursos humanos e 
tecnológicos que impedem o bom funcionamento dos mais diversos consulados na América do 
Norte. Exposição dos diversos problemas por parte dos conselheiros sobre às suas aéreas 
respectivas. Discussão sobre o aumento dos pedidos de nacionalidade nos vários consulados e 
a que fatores serão estes aumentos derivados.  

Educação 
Foi feito um apanhado de como estão a funcionar as escolas comunitárias na América do 
Norte. Foi mais uma vez questionado a forma como os manuais escolares chegaram atrasados 
para o actual ano letivo. Conversa sobre a chegada de um coordenador adjunto para os 
Estados Unidos. Pedido para que isso também se faça no Canada. Proposta por parte do 
Conselheiro Paulo Martins de um plano curricular nacional que sirva os interesses das escolas 
comunitárias destes dois países. 

Recenseamento e nova lei eleitoral 
Debate sobre a divulgação da Nova Lei Eleitoral e das formas de votação, questionou-se a falta 
de divulgação por parte do Governo. Debateu-se sobre a criação de novas mesas eleitorais e 
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sobre a presença dos conselheiros nas mesas. Preocupação por parte de todos sobre os 
números de abstenção. 

Autonomia do CCP  
Foi feita uma análise do documento emitido pelo CP, sendo quase unanime a manutenção do 
Conselho nas mesmas estruturas existentes, pedindo-se no entanto a criação de um gabinete 
autónomo para a estrutura do CCP. 

Associativismo 
Na questão do Associativismo foi debatida a questão da dispersão das comunidades 
tradicionais de primeira geração, notando-se no entanto que tal não acontece em Palm Coast 
onde a comunidade tem aumentado significativamente proveniente de outros estados. Segundo 
dados apresentados pelo Conselheiro Manuel Viegas a comunidade duplicou de 6 mil 
residentes em 2008 para 14 mil em 2018. 

Juventude 
Foi apresentada uma reflexão pelo Conselheiro Daniel Loureiro onde se incentiva uma maior 
participação por parte dos jovens no associativismo assim como a criação de intercâmbios nas 
áreas educativas, culturais, cientificas e profissionais. 

Durante a tarde do segundo dia de reunião foram redigidas as notas quatro e cinco do CRAN 
com os pareceres sobre os diversos pontos em discussão. 

E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelas dezassete horas e trinta minutos, 
lavrada a presente acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo presidente e por 
mim que a secretariei.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente: _______________________________________________, Paulo Martins---------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Secretário da reunião: ______________________________________, Daniel Loureiro------
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