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ATA DA QUADRAGESIMA TERCEIRA REUNIAO DO CONSELHO

PERMANENTE DO CCP,reaIizada on-line pelo aplicativo SKYPE, aos 25 de

julho de2020, com inicio ds 14h05 de Lisboa,paratratar da seguinte ordem do

dia: 1) Aprovagdo da Ata da reunido de 20106; 2) Programagdo da reunido do

CP/CCP - 22 a 2419; 3) Orgamento do CCP para 202I; 4) Assuntos Gerais.

Presentes os Conselheiros/as titulares Fl6vio Martins, Amadeu Batel, Manuel

Coelho, Ligia Femandes, Maria de Lurdes Almeida, Rita Santos, Paulo Marques

e Daniel Loureiro. Justificou aus6ncia o Cons. Pedro Rupio. Com o inicio da

reuni6o, o Cons. Presidente, Fl6vio Martins, agradeceu e a presenga de todos/as e

assinalou a gerftlleza que tiveram em permitir q adiamento desta reuni6o,

inicialmente previstapara o dia 18, para hoje; a segpir p6s em votagdo a ordem

do dia que foi aprovada sem alterag6es. Passa-se, ent6o, ao ponto 1) Aprovagdo

da Ata da reuniSo de 20106, a qual foi enviada aduando da convocat6ia; em

votag6o, aprova<1a por unanimidade, sem modificagdes. Passou-se ao ponto 2)

Programagdo da reunido do CP/CCP - 22 a 2419; o Cons. Fl6vio Martins fez o

informe preliminar de que esteve em Lisboa, por motivos particulares, e reuniu-

se com a SECP no dia 13 deste mOs. Nessa reunfdo foi apresentado o novo

assessor do GSECP, Dr. Felipe Borges, em substituiBdo ao Dr. Andrd Feneira, e

tratados diversos assuntos como, por exemplo, a revisdo da Lei 66-A (atramrtar,

a partir das propostas do CCP, na 2u Comissdo da Aspembleia da Repriblica e que

conta com o apoio da SECP para quase todas as prqpostas, salvo a mudanga de

tutela); o apoio ao associativismo nas Comunidades ante aos efeitos do

isolamento social (sendo-lhe informado que a SECP propor6 alteragOes ao

Decreto-L ei 12412017 , que trata do Apoio ds Associ4g6es); a disponib thzagdo de

um apoio de 200.000 euros aos 6rg6os de comunicaQso social das Comunidades,

mediante aquisigdo antecipada de tempo de publici{ade e a parlir de indicagdo

dos Postos Consulares; a implementagdo do Grupo de Trabalho "Mem6ria do

CCP"; a situagtio dos trabalhadores dos Postos Consulares no Brasil (cuia
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situagdo 6 desigual em relagSo aos seus hom6nimos em outros paises); a eleigdo

para o pr6ximo mandato do CCP (confirmada a ser realizada em 202I, no

segundo semestre); manifestag6es recentes dos nossos CRs ao GSECP

(especialmente o CRE), observando-se a necessida{e de que as respostas sejam

feitas atempadamente; a discriminagdo sofrida pelo CCP por parte do CNEdu e

do CES , ao que a SECP concordou que sejam feitas consultas d Sra. Provedora

de Justiga acerca dessas pend6ncias; e, finalmente, d" reahzaEso da reunido do CP

para setembro <leste ano. Neste tema, comentou-sq uma ideia de se cancelar a

reunido do CP ante d pandemia; essa ideia foi rBchagada pelo Cons. Fl6vio

Martins com apoio da pr6pria SECP, ficando a reurlido mantida pata 22,23 e 24

de setembro e acordado que somente o agravamertto dos efeitos da COVID-19

em Lisboa 6 qr-re poderia impactar a referida reurlieo, indicando-se a primeira

quinzena de agosto para novas avaliagdes aderca disso. Apos algumas

interveng6es, aprovou-se a seguinte estrutura de programagdo as reuni6es inciar-

se-do ds 09h00, Dia 22, pela manhd, reunido interrla para assinalura do relat6rio

de atividades, concertagdo das ag6es durante a reunido e eleigdo da mesa

diretora; d tarde solicitar reunido alargada com a 2u Comissdo da AR, a fim de se

tratar da revisdo da Lei 66-A, e reunido

Silva). No dia 23, pela manhd reuniSo

presidente do Instituto Cam6es, Embaixador Faro Ramos; ir tarde, reuniSo com a

SECp e com o MNE. No dia 24, pela manhd reuniflo com o Chefe da Casa Civil

da presidQncia da Republica; d tarde assist6ncia ao Plen6rio Tem6tico, se houver,

efinalizagdo dos trabalhos com reuniSo com a SECP. Ainda aaeraa da reuniSo,

importante lembrar que os temas centrais que sfrSo objeto de nossa reflexSo

serdo: "nacionalidade, cidadania e participagSo cirf ico-eleitoral"; "representagdo

na Assembleia da Reprib\rca", "assistOncia socia{ e servigos pirblicos para as

Comunidades", "lingua, cultura e ensino de Ppftugu6s nas Comunidades",

,,revis6o da Lei 66-A, de 2O0l, e autonomia do cpP", "celebragdo dos 40 anos
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da primeira reunieo do CCP", "insergdo da comunidade portuguesa no regresso a

Poftugal", e um tema transversal a isso tudo, qual seja, "a consulta obttgat6rra ao

CCP em matdrias que sejam pertinentes ds Comuni{ades". Ao fim, foram ainda

votadas e aprovadas, por unanimidade, trOs propostps: 1') oficiar d,2u Comissdo

da AR e solici[ar audiCn cia alargada em setembro a fim de tratarmos das

propostas d revisdo da Lei 66-A12007; 2^) formula,r uma carta pirblica com as

propostas do CCP de revisdo d Lei; e 3o) reiterar a proposta d AR para que realize

o plen6rio tem6tico em setembro pr6ximo, no dia 23 ou dia 24. Passando-se ao

ponto 3) Orgamento do CCP para 2021, o Cons. fl6vio Martins, lembra que a

proposta de Orgamento, em um total de € 205.000 (duzentos e cinco mil euros),

foi enviadapara conhecimento e manifestagdo dos Conselheiros do CCP e que

n6o recebeu manifestagdes em contr6rio. O Cons. Paulo Marques interveio para

manifestar sua concordAncia com a proposta, mas assinala a importAncia das

Sec96es locais terem verba para poderem se reunir e que isso tem sido

prejudicado porque o orgamento do CCP ndo tem gprantido isso. Dito isso, ficou

previamente acclrdado que, em2021, ser6 feito o se$uinte calend6rio de reuni6es:

at6 1.4 de fevereiro, reuni6es e relat6rios das Secp6es iocais; de 1712 a 2013,

reunides e relat<irios dos CRs; abril, reunido das CTp; maio, reunido do CP. Ap6s

diversas interveng6es, a proposta de Orgamento p4ra o CCP em 2021., enviada

atempadamente a todos/as do CCP, foi submetidp d votagdo e aprovada por

unanimidade, confonne constar6 (em anexo) ao flnal desta Ata' No ponto 4)

Assuntos Gerais, foi informado que a pr6xima reunl6o on-line ocorrer6 no dia 15

de agosto, ds 14h00 de Lisboa. O Cons. Fl6vio l$artins solicitou ainda deixar

registado em Ata que o Grupo de Trabalho MEMOzun DO CCP iniciou seus

trabalhos; que o enderego do nosso sitio j6 est6 informado no Portal das

Comunidades, por meio de um link (para acesso). Menciona, ainda, duas

mensagens recebidas: uma do CES e outra da AILD. A primeira ftata do novo

Presidente do (lES e a solicitagdo de indigitagSo $os nossos representantes. O
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Cons. Manuel Coelho, atual integrante do CES, reclalna das convocat6rias serem

enviadas muito em cima das reuni6es e do CES n6o pagar as deslocag6es, o que

inviabiliza nossa participagdo. Ap6s algumas consideragdes, f,rcou deliberado

reencaminhar ao novo Presidente do CES um oficio com o seguinte teor: que os

dois atuais representantes do CCP ser6o reconduzidos (Manuel CAndido de

Oliveira Coelho, titular, e Ant6nio Paulo Neves Mafques, seu suplente; e Silvia

Maria Lobo Arairjo Renda, titular, e Pedro Cl6udio Caldeirinha Rupio, seu

suplente); que a convocat6riapara as reunides do CFS devem ser enviadas com,

pelo menos, 8 (oito) dias uteis de antecedOncia; e que o CES deve garantir a

deslocagSo dos nossos dois representantes ds reuni6es do seu Plen6rio, conforme

dispositivos legais que o regulamentam. A outra mensagem foi recebida da

AILD, Associagiio Intemacional de Luso-descendenfes, cujos alguns integrantes

sdo da revista Oberva Magazrne. Trata-se de um e-rn]ail que ser6 enviado a todos

ainda hoje e que prop6e uma parceira do CCP com a AILD para que indiquemos

autores portugueses nas Comunidades e para que esses autores e suas obras

sejam divulgadas pela referida Associagdo. O e;mail serS repassado para

manifestagSo de todos, em que pese o Cons. F16vio lVlartins ndo identificar, numa

leitura rdpida, quLalquer 6nus ou problema para o CCP A Cons. Maria de Lurdes

Almeida revela sua preocupagdo com os tr6s consellleiros do CRACS que ainda

ndo puderam voltar d Venezuela e que ndo h6 previsflo de volta dquele pais, pois

a situagdo de fechamento das fronteiras mantdm-se e o isolamento do pais traz

graves danos d Comunidade Portuguesa de 16. Tambdm revelou sua preocupagdo

que o Embaixador de Portugal e os C6nsules-gerais naquele pais estSo em fdrias

e que, neste momento, toda a representagdo diplom6tica estar em Porlugal e algo

grave e preocupeLnte. O Cons. Amadeu Batel reitera a importAncia de seguirmos

o roteiro elaborarlo para o CCP no pr6ximo ano, que depender6 da nossa reuniSo

em setembro, e espera que fagamos um documento com as nossas considerag6es

a enviar zi AR e aos Grupos Parlamentares. Finalniente, nada mais havendo a
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tratar, a presente reunido foi encerrada ds 16h30 (hQra de Lisboa), mandando-se

lavrar esta Ata, c6pia fiel dos trabalhos real\zadog, tendo em anexo a nossa

proposta de Orgamento para 2O2L Esta Ata, ap6s lipa e aprovada, serd assinada

pelo Cons. Presidente e pelo Secret6rio, na forfma do Regulamento deste

Conselho Permanente do CCP.
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ORGAO COLEGIADO PROPOSTA JUS'L'll'rcA9AU

CONSELHO PERMANE,NTE (CP) 26.000 Reunilo anual/Lisboa.
12 iintegrantes (bilhetes adreos,

hotel e alimentaqdo)

(1s.000 x 3)
45.000

Reuniflo anual/Lisboa.
7(X3) integrantes (bilhetes a6reos,

hotel e alimentaQdo)

coMrssoEs TEMA'|ICAS (CT)

ftilhe
Reunilo Anual

tes a6reos, hotel e alimen!4gdo)-
cR EUROPA (CRE) 18.000

cRTslA/ocEANIA (CRAO) 10.000 Reuni6o Anual
(bilhetes a6reos, hotel e alirnenlqgdol

20.000 Reunif,o Anual
(bilhetes adreos, hotel e alir4949E1q)

CR AME,RICA DO SUL/ CENTRAL
TCRACS)
cR AMERICA DO I{ORTE (CRAN) 10.000

ftilh(
Reunilo Anual

:tes a6reos. hotel e alirnentaqdo)

cn AprucA (cRA) 10.000 Reunilo Anual
(hilhetes a6reos. hotel e alimentaQdc

T^T^I /Cr)T,T',(lTADOS 2O2O) € 139.000

qoES2) PARA AS SEC

Sec96es do CONSELHO RI'GIUNAL l,lA Art(rLA

_.-_-_-
SECQAO
NAMIBIA 2.000 AFRICA D ) SUL 4.000

SecASes do CONSELHO REGIONAL DA AM F]RICA I-'U NUKT|l,

SECQAo lpRopostLl sn'cgeo I rxqr-Vsra
CANADA 2.000 ESTADPS

LINIDOS

7.000

O SUL E CENTRAL

SECQAO PROPOSTA SECCAO I pnoPosrA

ARGE,NTINA 2.000 URUGI AI t.250

BRASIL 10.000 VE,NEZU ELA 5.000




