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ATA DA eUADRAGBSIMA SEXTA nntmrAO DO CONSELIIO

pERMANENTE DO CCP, realizada on-line pelo aplicativo SKYPE, aos 24 de

outubro de202A, com inicio ds 14h00 de Lisboa, para tratar da seguinte ordem

do dia: 1) AprovagSo da Ata da reuni6o de 05/09; 2) Aprovaqdo da Ata da

reuni6o presencial em Lisboa do CP/CCP de 22 a 2419;3) Reunido em Lisboa:

avaliagao e agdes realizadas e a realizar; 4) Discuss6o e aprovagdo de

contribuigdes do CCP ao CES 5) GT Memoria do CCP: Informag6es e

necessidades; 6) Assuntos Gerais. Presentes os Conselheiros titulares Fl6vio

Martins, Amadeu Batel, Manuel Coelho, Maria de Lurdes Almeida, Rita Santos,

LigiaFemandes, Daniel Loureiro, Paulo Marques, Pedro Rupio, Angelo Horto e

Ant6nio Cunha, e em representag6o dos Conselhos Tem6ticos e Regionais os

Conselheiros Paulo Martins, Vasco Abreu, Sflvia Renda, Ant6nio de Freitas,

Jos6 Duarte Alves, Alfredo Stoffel e Fernando Campos. A reuniSo iniciou-se

com o Cons. Fl6vio Martins a agradecer a presenga de todos e explica o objetivo

dos convites formulados a conselheiroslas dos Conselhos Regionais e p6s em

votag6o a ordem do dia, que foi aprovada por unanimidade. No ponto 1)

AprovagEo da Ata da reuniSo de 05/09, a mesma foi aprovada por unanimidade,

sem modificagdes. Em relagSo ao ponto 2) Aprovagdo da Ata da reunido

presencial em Lisboa do CPICCP de22 a24, ap6s algumas alteragSes que foram

retificadas de imediato a mesma foi aprovada por unanimidade. Seguiu-se o

ponto 3) AvaliagSo e aE6es realizadas e arealizar, referentes d reuniSo presencial

em Lisboa e o Cons. Fl5vio Martins, ap6s uma breve e positiva apreciagdo,

informou que o pedido da revisdo da Lei 661A, afinal ndo deu entrada na

Segunda ComissSo Parlamentar, conforme presumido, e ter6 de ser uma

iniciativa do Governo para a Assembleia da Rep0blica debatd-la e que teremos

de acompanhar de perto o progresso desse processo. De seguida comentou a

manifestagSo do Emb. Julio Vilela que afirmou que o CCP ndo conseguiu gerir o

seu pr6prio orgamento e acrescentou que essa critica 6 descabida pois as
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cativagdes e a falta de orientagdo produziram isso e que o orgamento n6o 6

gerido pelo CCP, conforme a Lei 66-A e concluiu que iremos apresentar o

orgamento para as Secgdes Locais e Conselhos Regionais assim como para o

Grupo de Trabalho da Merroria do CP, Conselhos Tem6ticos e Permanente. Por

sua vez o Cons. Amadeu Batel apresentou criticas ds questdes de fundo da

educagdo, afirmou que existe uma diferenqa de opinides no que se refere d

mudanga de tutela e lembrou que o Presidente da Republica est6 a favor dessa

mudanga assim como tambdm esta a favor ao aumento do orgamento do CCP e

que estas questdes ter5o de ser acompanhadas de perto para que esteja tudo

sempre em aberto e n6o arquivado nas gavetas. A Cons. Maria de Lurdes

destacou a presenga da SECP durante quase todo o tempo connosco. O Cons.

Pedro Rupio destacou o aumento do nfmero de estudantes das Comunidades no

Ensino Superior em Portugal. Por seu lado, o Cons. Paulo Martins avaliou a
reuniSo como bastante positiva e propositiva e referiu-se ao comportamento do

Sr. MNE, QUe se mostrou mais uma vez muito longe das Comunidades, ao

contr6rio da Sra. SECP que se mostrou aberta a todas as questdes apresentadas,

ao diSlogo e a negociagdes e uma grande vontade de se aproximar das

Comunidades e informou da reuni6o on-line rcalizada entre o CRAN e a Dra.
Berta Nunes. Em conclus5o, o Cons. Fl6vio Martins disse que ndo viu o Governo
distanciado das questSes das Comunidad.es. Fez ainda mengao d informagdo
recebida do GSECP quanto ao corte de 35 mil euros no Orgamento proposto pelo
ccP (de 205 mil para 170 mil euros), por volta de l7,syo a menos do que
haviamos proposto e que deveriamos continuar a pressionar para que os mesmos
sejam repostos sem cativagdes. O Cons. Amadeu Batel reiterou ainda que, apesar
de termos sido bem recebidos e com muita atengfio por todos em Lisbo a, h6
questdes de fundo que precisamos defender e avangar com elas pois n6o se ouviu
a defesa das mesmas pelos nossos interlocutores, especialemtne quanto d

consulta obrigat6ria, das questdes de ensino da lfnga e cultura e da participagdo
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civico-eleitoral nas Comunidades, nem h6 GT constituido para tal e lembrou do

"principio da proximidade" que deveria regrar o CCP e sua valorizaqdo e

autonomia. Em votag6o, aprovou-se o envio de 3 (tr€s) oficios dr SECP: um para

tratar do GT da Revisdo da Lei 66-A; outro paratratar do GT de melhorias aos

futuros Atos eleitorais nas Comunidades; e um terceiro para tratar do Orqamento

do CCp para2021, contestando-se os 170.000 euros propostos pela DGACCP.

Segue-se o ponto 4) DiscussSo e aprovagSo de contribuigdes do CCP ao CES, no

qual foi abordado a quest5o da participagdo do CCP no Conselho Econ6mico

Social e o Cons. Pedro Rupio informou que, em breve, haverb o PlenSrio de

Posse dos Conselheiros indigitados. Apos algumas trocas de ideiasentre os

Conselheiros, especialmente a Conselheira Silva Renda e o Cons. Manuel

Coelho, membros titulares no CES, sugeriu-se que fosse constituido um grupo no

Whatsapp com os Conselheiros indigitados pelo CCP ao CES, de forma a

trocarem comunicagdo entre si e a preparar melhor o nosso contributo naquele

6196o dado a complexidade dos temas que sdo debatidos, o que foi aprovado.

Passando-se ao ponto 5) GT Mem6ria do CCP: informagdes e necessidades, foi

informado que na semana de 9 a 13 de novembro, os Conselheiros Pedro Rirpio,

Mihi de Almeida e Vasco Abreu ir6o deslocar-se a Lisboa com o objetivo de

aprofundar as pesquisas feitas no Instituto Diplom6tico no dmbito deste projeto.

Conseguiu-se fazer um levantamento exaustivo da documentag6o existente sobre

o CCP, d volta de 100 pastas disponiveis, de forma que se poderti iniciar um

trabalho de selegdo da documentagSo que for considerada pertinente para

posterior digitalizagdo pelos funcioniirios do Instituto Diplomdtico. Tambdm

informaram que est6o a recolher material com Conselheiros, ex-Conselheiros e

est6o a avangar com as entrevistas com ex-Presidentes do CP/CCP e ex-SECP. O

Cons. Fl6vio Martins sugeriu, ao final, uma calendarizaqdo dessas entrevistas

para que pudesem ser anunciadas atempadamente e lembrou que, durante a

reuniSo em Lisboa (setembro), foi pensada a possibilidade de uma cerim6nia de
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Seguindo-se ao ponto 6) Reunifio extraordiniria geral em novembro' O Cons'

Fl6vio Martins sugere que se faga uma reunido geral com todas/oa conselheiros

do CCP no dia 07 ou dia 14111, pelo aplicativo zoom, para tratatmos de temas

importantes, a fim de que pudessem manifestar suas opinifies, sem deliberagdo,

mas que serviriam de o'notte" pata nossas decisdes futuraS, O que pode ser algO

bom a ser mantido. Como 6 algo in6dito que jamais foi feito, gostaria da posigSo

de cada um. O Cons. Alfredo Stoffel acha interessante para socializar a

informagdo e pede que seja no dia l4llL Todos os Conselheiros seguintes

concordaram com a proposta: Amadeu Batel, que ndo acredita que tenhamos 40

presentes e que deveriamos restringir a poucos temas para que sejam

aprofi.rndados; Rita Santos que concorda que sejam dois temas no m6ximo; e

tamb6m se manifestaram em expressa concord6ncia dos ainda presentes Jos6

Duarte, Daniel Loureiro, Silvia Renda, Maria de Lurdes, Pedro Rupio, Vasco

Abreu, Ant6nio Cunha, LigiaFernandes, Paulo Marques e Fernando Campos. Ao

final, acordou-se dessa reuniSo ser no dia l4ll1, ds 14h00 de Lisboa e que sua

pauta tratarh da revisdo da Lei 66-4, e dos pr6ximos atos eleitorais, inclusive a

eleig5o ao CCP. Quanto ao ponto 7) Assuntos Gerais, informou-se que o CCP

recebeu MogSo de parabdns dos Grupos Parlamentares do PS e do PSD pelos

seus 40 anos; que os 3 (tr6s) conselheiros da Venezuela j6 se encontram com

suas familias e que as despesas disso ser6o arcadas pelo orgamento do CCP; que

a SECP, Dra. Beta Nunes, pretende, ainda este ano, reunir-se on-line com todos

os CRs, o que jd fez com o CRAN; e que estamos a receber dos CRs as propostas

de atividades/reuni6es das suas Seca6es locais e que isso ser6 pautado e

aprovado em reunido futura deste CP/CCP. Ap6s mais algumas manifestagSes e

saudagdes dos presentes e por nada mais havendo a tratar, a presente reunido foi

encerrada ds 17h05 (hora de Lisboa), mandando-se lavrar esta Ata, c6pia fiel dos

trabalhos realizados e que, ap6s lida e aprovada, serd assinada pelo Presidente e
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pelo Secret6rio, na forma do Regulamento deste Conselho Permanente do CCp.
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