
Ce
ATA DA eUADRAGESTMTA. eUARTA nnunuAo
PBRMANENTE Do ccP, re,aliz,ada on-rine pelo aprlicativo

agosto de 2020, com inicio as I4h00 de Lisboa, para tratar da

dia: 1) Aprovag5o da Ata da reunido de 2510v;2) rnformagdes

dos oficios enviados pelo cP/ccp; 3) r'rograrnagdo e organi

CP/CCP - 22 a 2419;4) Relatdrio do projeto ,'Mem6,ria do

Gerais. Presentes os conselheiros/as titulares Fl6vio, Marti

Manuel coelho, Ligia Fernandras, Maria de I-urdes Almeida.

Marques, Pedro Rupio, Angelo Horto. Na aus(ncia do cons.

substituido por seu suplente, Cons. paulo Martins.

convidado, o Cons. Fernando Campos, pelas f,jomissdes T

da reuni5o, o cons. Presidente, Fl6vio Vlartins, agradeceu

todos/as e p6s em votagdo a ordem d' dia, que foi aprov

Passa-se, ent6o, ao ponto 1) Alorovagro da Ata da reunido de

enviada aquando da convocatoia; em votagdo, aprovada por

modificagdes. Passou-se ao ponto 2) Inlbrmag6es e discussdo

enviados pelo cP/ccP. o cons. Fl6vio Martirrs exp6s que

conforme havia sido aprovado na :flltirna reunido, vlirios ofi
Parlamentar de Neg6cios Estrangeiros e comunidades portug

uma audiOncia arargada no dia 22 de setemb:ro, aquando da

Lisboa e objetivando clarificar as propostas clo ccp para rev

dentre outros assuntos. Este oficio foi responclido, mas seu

realizaqdo de uma webconfer6ncia, o que foi

unanimidade, pois estaremos em Lisboa e, dentro das medi

segurangaa poderemos debater presenciallmente. Outro oficio fo

MNE, d SECP, aos Grupos Parrlamentares e :is

AR, para apresentar nossa proposta de orgamento do cicp para

houve resposta. Tamb6m foi r:nviado oficio d presiddncia
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indigitag5o dos nossos representantes, reconcluzidos,, e com a

a convocat6na para as reunides sejam enviadas corn a arntec

cumprida e que o CES deve garantir a deslocagdo dc,s nossos

irs reuni6ers do seu Plen6rio, conforme dispositivss l€,glais que

cES respondeu, diretamente a.os 4 conselheiros, soli,citando

tomada de posse. Tamb6m fbi enviado ofiicio d

solicitar intervengdo junto ao CNEdu; recebida a

6195o n6o poderia interferir em pendOncias qtre nflo

6196o priblico. Tamb6m enviou-se novo ofir;io d

reiterar a proposta de realizagflo do plenSrio tem6tico em

dia 23 ou dia 24; a resposta recebida foi a mesmia de

"encaminhado d Segunda Conrissdo". Feitas €ssas c,cnsi

os presentes trataram do temas informados, re,iterando-se que

tornar um simulacro, mas deve lutar por suit autono,mia e a

exercicio de suas atribuigdes legais, o que pouco o,crorrou

exist6ncia estando, pois, na hor.a de ser algadc, dr legitima voz

dos 2,5 milh6es de portuguesers e portugues€N que rresidem

fim, foi cleliberado enviar-se os seguintes oficios: a) para

informagd,o quanto ao apoio ordin6rio ao Associalivismo,

extraordin6rio ds Associagdes por conta do COVID-l9 e

comunicag5o social nas comu:nidades; b) ds Presiddnr:ias do

solicitar reunido de conselheiros do CP no dia 2Ll9 a

conselheiros do CCP indigitrrdos a esses 6rgdos:, c) e

Parlamentlr da AR reiterando e meslno inr;istindo na

setembro, observadas as medid;m de seguranga sanitrfud4 d)

d Presidoncia da Assembleia da Reptrblica para in,sistir

debate tenndtico para tratar das Comunidades, aquundo

setembro. Passando-se ao ponto 3) Programagdo e
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C#,
CP/CCP - 22 a 24/9, o Cons. Fl6vio Martins fez o inrforme

fez contatlo com a Dra. Berta Nunes para voltar ir verifi

COVID-19 em Lisboa" indicando-se a ratificaqdo dai reali

dias propr:stos pelo CP/CCP. Assim, contatou todosy'as

obteve-se um nrimero de confirmagdes maior que o

deliberagties, isto 6, confirmam presenga: Fl6vio Milrlins,

de Lurdes Almeida (que j6 estS em Porfugal), Pedro llupio,

Marques rl Ant6nio Cunha. Confirmam, mas condicionados d

que os lel'em a Lisboa, os conselheiros Manuel Coelhro, Ligia

Martins (r:m substituigdo a Daniel Loureiro que n6o poderd

confinnar presenga os conselheiros Rita Santos e Nelson

de cumprimento de quarentena, caso se desloquem a llisboa.

conselheiros/as para definirem suas sifuagdes at6 o irricio de

Presidente prop6e, ainda, discutir-se uma proposta

que obedega ds linhas gerais aprovadas na reunidcr

apresentados, e aprovados por todos os presentes, os temas

para a reuniSo (sem qualquer ordem preferencial): 1. ''Naci

autom6tico e cartSo de cidadfro; modos de votag6o;

Comunidades na Assembleia da Repriblica; aquisi,gdo da

"Apoios sociais e servigos priblicos para as Comunidades:

dos Postos Consulares; insergdo no regresso a Portugal"

ensino de portugu6s nas Clomunidades". 4. "Autonomia

revisdo da Lei 66-A, de 2007; consulta obrigatoria ao

pertinentes irs Comunidades"; orgamento e estrutura;

primeira reunido do CCP". Em seguida foi rlebatida,

unanimidade, a proposta de programagdo para os tr6s dias

constar6 em anexo a esta Ata. Dever| a Cons. Fl6vio lMartins

que, e$ta semana

dos efeitos da

da rerrnido nos

heir:os/as do CP e

exigido para

Batel, Maria

lo Horto, Paulo

retcma$a de v6os

Fenrandes e Paulo

ir). E, rido podem

icando gstes cinco

de programagdo,

Em prilmeiro s6o

is f,e debates

idade, qidadania e

; recenseamento

i,cnalldade". 2.

; lunclonamento

Lin'gua1 cultura e

: propostas de

em rnat6rias

dtos {0 anos da

e aprqvada por

de reudifio e que

eoer contato



com o GI;ECP a fim de confirmar-se utilizagdo de sala da

envio de convites ds personalidades indicadas r)ara que

dialogar e debater os temas centrais aprovados.

Relat6rio do Projeto "Mem6ria do ccp", os conselitreiros p

de Lurderi Almeida relataram os trabalhos realizados at6

Trabalho: a constituigdo de uma p6gina teste no sile do

legislagdo hist6rica do CCp, de um email (
receber informag6es e documentos para esse projeto. Tam

da rcalizagdo de entrevistas com ex-SECp, pelo fac,e,book, a

Manuela Aguiar, no dia 12 de tembro, data em qu* foi
Decreto-L,ei a constituir o ccp; o que foi aprovado. Ela jri
isso. Tamb6m foi aprovado modificannos o item',rrogulam

ccP para. "Regulamentagdo vigente", para diferenLciar da

legislagdo hist6rica do item Mem6ria do CCp. Foi, por

solicitamos urllo diiria a mais no hotel em Lisboa piu.a, no di

algum tralbalho. No ponto 5) Assuntos Gerais, o co,ns. Fl6

uma reunido on-line extraordin6ria no dia 0519, para tratar

ajustes e Fonnenores d programagdo da reunido anuerl em Li
ponderag6es foi definida e aprovada a rcalizagdo dessa reuni

Lisboa. o cons. Fernando campos relatou a situagdo dele

outros doiis em Sdo Paulo que somente pelo dia l4lg 6

venezuelanas deverdo ser reabertas e que tem conversado

situagdo deles est6 chegando a uma situagdo muito de,sgastante

cons. Paullo Martins elogia o programa para a reuni5,. de

possa ser efetivado. Tambem diz que h6 muita falta de info

das viagens dos EUA para Portugal e clo exame pclt exigido

portuguesa.s, o que tem gerado diversas situagdes

paruareunidoerc
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ao ponto 4)
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Santos diz estar ainda muito preocupada com a situerq:do de



Cs
Conslbdas

ter6 muita pena de ndo poder ir a Portugal. A Cons. Maria

situag6o grave da Venezuela, que nflo decorre s6 da TCOVID-

Horto reafima a situagflo grave das associagdes

Amadeu Batel afinna a excelente reunido de hoje, em segui

reitera a importdncia de nos prepararmos todos para a

setembro, mas que espera que a reunido do dia 01i/9 seja

Cons. Flfvio Martins lembar que ser6o enviados oficios d

Presiddncia da AR, al6m dos tr€s oficios d SECP e pede

Lisboa nflo faltem dr rermido do dia 05/9. Finalmente. nada

a presente reunido foi encerrada ds 16h40 (hora de l-isboa),

esta Ata, c6pia fiel dos trabalhos realizados. Esta Ata, ap6s

assinada pelo Cons. Presidente e pelo Secret6rio, na f,onna

Conselho Permaneute do CC?.
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