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ATA DA eUADRAcESTMA sEcuhtDa nnumAo Do coNsELHo
PERMA|IENTE DO CCP , realizada on-line pelo aplicativ<l SKYPE, aos 20

de junho de 2020, com infcio ds t4h10 de Lisboa, para tratar da seguinte

ordem do dia: 1) Aprovagdo da Ata da reunifio de 16105;2) ftelat6rio Anual

de Atividades do cP (tut. 38o, f, da Lei 66-,{); 3) constituigdo do Grupo de

Trabalho "Mem6ria do CCP"; 4) Aprovagdo de orpdmento para a

manutengdo do sitio do CCP; 5) Deliberagdo dos temas d reuni6o do CP/CCP

- 22 a 24/9;6) Assuntos Gerais. Presentes os f)onselheiros/ag titulares Fn:ivio

Martins, Amadeu Batel, Manuel Coelho, Ligia Fernandes, Itfaria de Lurdes,

Angelo Horto, Rita Santos e Pedro Rupio. O Cons. Dan[el Loureiro foi

substituido pelo seu suplente, Colrs. Paulo Ndartins. Justif[cou aus6ncia o

Cons. Paulo Marques. Estiveram presentes, convidados em rdpresentagdcl das

Comissdes Tem6ticas, os Conselheriros Fernando Campos e Ant6nio Freitas.

Com o inicio da reuniflo, o Cons. Presidente, Fl6vio Martihs, agradeceu a

presenga de todos/as e a seguir p6s em votagflo a ordem do dia que foi

aprovada por unamidade, sem alteragdes. Passa-se, ent6o, ao ponto 1) Ata da

reunido de 16/05, enviada aquando da convocat6n4 que loi aprovada por

unanimidade, sem modificagdes. Seg

Atividades do CP. O Cons. Presidente

da Lei 66-A, que atribui ao CP/CCP e

que aprovamos o ultimo relat6rio e

setembro, entende ser pertinente que seja discutido esse documento, cuja

minuta/esbogo envi<lu-se aquando da convocat6rta, para leiiura pr6via. Em

votag6o, todos os presentes aprovanam a discussdo e deliberagdo do Relat6rio

Anual de Atividades do CP/CCP. Ap6s algurnas manifestageids e discussdo, o

relat6rio foi aprovado

conselheiro/a quiser,

em seu teor mas com duas observagpes: se algumla

poder6 enviar alguma contribuigdo ate a pr6xima
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quarta-feira, d\a 2416, para consolidagSo, envio e publicitagdg at6 sexta, dia

2616, inclusive algum teor mais critico defendido pelo Vice-Presidente, Cons.

Amadeu Batel. Passando-se ao ponto 3) Constituigdo do Grupo de Trabalho

"Mem6ria do cCP", foi lembrado que o tema era continudgdo do que foi

tratado na irltima reuni6o. Informou-se, em seguida, que .i6 h6 um novo

t6pico no sitio do CCP, denomirnado de MEMORIA, para nele serem

inseridas informagdes acerca dos reposit6rios documental e fotogrSfico dos

40 anos do CCP. Tamb6m informou-se que os nomes indibados por cada

Conselho Regional para composigdo do Grupo de Trabalho ffiMORIA DO

ccP s6o Pedro Rupio (cRE), Maria de Lurdes Almeida (CRACS), Jo6o

Pacheco (CRAN), Vasco Abreu (CRA) e Armando de Jesus (CRAo). Ent6o

o Cons. Presidente, Fl6vio Martins, propde ao CP/CCp: a lonstituigdo do

referido Grupo de Trabalho com a homologagfio dos nomes indicados, o que

serii feito por meio de Resolugdo do CP/CCP; a homologaglip dos nomes de

Pedro Rupio e Maria de Lurdes Alnneida, respectivamente, pAra PresiderLte e

Vice-Presidente desse Grupo de 'rrabalho, que terS duraQdo por tempo

indeterminado, at6 que expire o mandato do atnal CCP e terd por objetivos a

recolha, o tratamentcl arquivistico e a digitalizagdo de materif pertinente ds

reunides, plenilrios, CRs, CTs, CP etc

propostas feitas pelo Cons. Fl6vio Martins Foram por todos os

presentes. Foram ainda feitas e aprovadas as seguintes su :1)queo
CCP oficie ao MNE para que o enderego do nosso sitio seia informado e

Rupio); quetenha um link (para acesso) no Portal das Comunidades

seja feita uma carta aos conselheiros atuais que contatem os bx-conselheiros

a ver se possuem algum material que possa ser disponibilizado (Rita Santos);

passou aos indicados Pedro Rupio e Maria de Lurded para que se

manifestassem e acederam d indicagdo, sendo lembrado que eln abril de 2027

completar-se-do 40 anos da primeira reunifio do CCP. -Em votagdo, as
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que os ex-Presidentes do CP sejam r:ontatados (Angelo Horto); que o link do

portal possa ser encontrado por meio de palavas-chave por meio de SEo, que

funcionam para otim\zagdo de sitios em busca na Internet (Paulo Martins).

Passando-se ao ponto 4) Aprovagdo de orgamento para a maru.rtengdo do sitio

do CCP, o Cons. Presidente, FlSvio lMartins, relata que a marilrtengSo do sftio

gerou custos que foram arcados por ele, conforme as Notas/faturas enviadas a

quando da convocatfina: uma refere-se d manutengdo do registo do dominio

do sitio (www.conselhoclascornunidades.F{) e a outra refere-sq d hospedagem

do sitio na Internet. Que o custo estS o'm reais (moeda dc1 Brasil) e que

convertidos ao euro corresponder5,o a algo e'm torno de 1p0 euros, bem

abaixo do valor orgado para o ano de 2020. Ap6s alguns comentdrios! o

Conselho votou o encaminhamento de pedido de reembolbo dos valores

referidos para a conta-bancfina do Cons. Fl6vio Martins, jrtilizando-se o

orgamento do CCP: todos votarann a favor, salvo o inte4essado que se

absteve. No ponto 5) Deliberagdo rlo

24/9, relembrou-se que ndo haverii

rpesencial para aprovagdo do Relat6ri

ter sido feito; assimhaver6 mais te

matdrias. O Cons. Presidente informou ainda que recebeu reqposta ao oficio

enviado ao presdiente da AR, Dr. Ferr

remetido d 2u Comissdo, para manifio

haver6 possibilidade de intervengSo do CP caso ocorra o plan6rio temStico

proposto. Ap6s longo debate, foram aprovadas as seguintes dbcisdes: a) ser6

enviado novo oficio ir Presid6ncia der AR; b) a neunido deverir ocorrer na AR;

c) ndo haverd sessdo de abertura dil reuniSo do CP em setelnbro; d) serSo

convidados para uma reunido logo na primeira manhd de trabalhos a SECP e

o MNE; e) caso ocorra o Plen6rio Temdtico e seja mantida a vedagdo d

exposigSo oral do CCP, iremos elaborar um texto para sef entregue aos
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deputados; f) como ficou decidido na riltima reunido, foram deliberados e

aprovados para temas centrais, "nacionalidade, cidadania e participagdo

civico-eleitoral"; "representagdo na Assembleia da Repirblica", "assistOncia

social e servigos pirblicos para as Comunidades", "lingua, cultlrra e ensino de

portuguds nas Comunidades", "revisfio da Lei G6-A, de 2007, e autonomia do

ccP", "celebragSo dos 40 anos da primeira reunido do ccp?', "insergdo da

comunidade portuguesa no regresso a Portugal", e um tema transversal a isso

tudo, qual seja, a consulta obrigat6ria ao CCp em mater,lias que sejam

pertinentes irs Comunidades (c

Finalmente, passando-se ao ponto 6;)

pr6xima reunido on-line ocorrer6 nrl

cuja pauta seni deliberar a programag

aprovar proposta do CCP ao Orgam

solicitou ainda deixar registadas ern

solidariedade aos Conselheiros do

Pontes e Leonel Moniz, que h6 cem rti

d Venezuela, apesar do apoio do MNE

que realizaram transmissdes pela Intre

como Nova Iorque, Buenos Aires, S

Daniel Loureiro que durante horas fez uma dindmica tranbmissdo desde

Montreal; e, finalmente, agradecer aos que puderam particfipar do virJeo

veiculado com uma mensagem de todo o CCP por ocasido do Dez de Junho.

A Cons. Ligia Femandes relatou impa

A Cons. Maria de LuLrdes, lamentou

mesmo falsas sobre o reconhecimento autom6tico em Portugal de

titulos/diplomas de ensino superior obtidos na Venezuela, p[is isso ndo 6

bem assim como frri veiculado e j6 foi reconhecido que a palavra

"automStico" foi um erro e que, apesar de ser um tema paro ao ccp,
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notadamente aos representantes das Comunidades naquele pais, nada lhes foi

informado diretamente, sabendo-se disso pela comunicagflo social. A Cons.

Rita Santos mencionou o pedido que o CRAO farSpara que a reunido desse

CR possa se reunir em Lisboa aqtrando das CTs ou se ser6 em Macau e que a

eleigdo para o CCP ocorra em julho, pois em so'tembro haverill eleig6es para a

Assembleia de Macau. O Cons. Femando Canapos agradeceu d solidariedade

de todos com relagdo ao problema que ele e os outros dois companheiros

experimentam h6 100 (cem) dias, o que tem sido muito complicado e sem

solugdo para os pr6ximos dias. O Cons. Paulo Martins lamqntou as muitas

informagdes contradit6rias ou sem efeito concreto para as Comunidades

nesse momento de COVID-l9. Ainda disse qrre n6o h6 qualquer ligagdo ou

envolvimento de algumas chefias de Postos Consulares com a realidade do

movimento associativo na 6rea conr;ular e que n6o h6 uma politica definida

com 6reas temfticas prioritdrias para

disse nada mais haver a acrescentar e

Cons. Angelo Horto tratou das dificul

d suspensflo de programagdo durante

isolamento social e que desde o dia I

n6o t6m qualquer renda dada entrada em seus caixas. Foi furformado que,

apesar da nossa mogflo de maio passiado, o apoio

sairS do FRI mas ser6 somente serdo visadas as Associ que exergam

apoio social, e deverflo se reportar ds chefias dos Postos Cons{rlares. O Cons.

Manuel Coelho disse tambdm nada mais haver a acrescentar, pela

boa reuniSo de hoje e que todos se rcuidassena. O Cons. Batel disse

que assistiu d audi6ncia da SECP na2" Comiss6o e lamentou rf que considera

"certo desprezo" pela tem6tica das Comunidades pois tos deputados
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tem6ticas mas que devem ser melhoradas desde que espapem de uma

discriminagdo estrutural com relag

situagdo de crise do movimento ass

todos os paises e que 6 uma crise recorrente. Finalmente, nacfa mais havendo

a tratar, a presente reunido foi encerrada ds 16h30 (hdra de Lisboa),

mandando-se lawar esta Ata, c6pia fiel dos trabalhos realiz{dos e que, ap6s

lida e aprovada, ser6 assinada pelo Cons. Presidente e pela Sgcret6ria ad hoc,

na forrra do Regulamento Conselho Permanente do CCP.
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