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ACTA DA nnunrAO PRESENCIAL DO CONSELHO

PERMANENTE DO CCP, realizada no Palacio das Necessidades,

Minist6rio dos Neg6cios Estrangeiros, em Lisboa, nos dias 22,23 e 24 de

setembro de 2020, com a presenga de 8 (oito) membros integrantes deste

Conselho Permanente, indicados por cada Conselho Regional, na forma da

Lei, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) ReuniSo intema do CP/CCP e

eleigSo da mesa diretora do Conselho Permanente; 2) Reunido com a

Secret6ria das Comunidades Portuguesas (Dra. Berta Nunes) e com o

Ministro do Neg6cios Estrangeiros (Dr. Santos Silva). 3) ReuniSo conjunta

com o SE da EducagSo (Dr. Jo6o Costa) e o Presidente do Instituto Camdes

(Embaixador Lufs Faro Ramos); 4) Encontro com a Comissdo Parlamentar

de Neg6cios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas da Assembleia da

Repriblica; 5) Reunido com a SECP e com o Diretor-Geral da DGACCP

(Emb. Jrilio Vilela); 6) ReuniSo conjunta com o SE da Justiga (Dra.

Anabela Pedroso) e a SE da Inovagdo e Modemizagdo Administrativa (Dra.

Maria de Fatima Fonseca); e 7) Audidncia com o Sr. Presidente da

Repirblica, no Pal6cio de Be16m. Estiveram presentes os seguintes

integrantes: pela Amdrica Central e do Sul, Fllvio Martins, Angelo Horto e

Maria de Lurdes Almeida; pela Af.icu, Manuel Coelho; pela Amdrica do

Norte, Paulo Martins (suplente de Daniel Loureiro); e pela Europa,

Amadeu Batel, Pedro Rupio e Paulo Marques. Aus6ncias justificadas em

decorrEncia das limitaqdes de deslocagfio pela pandemia: Rita Santos, Ligia

Fernandes, Nelson Ponta Garga, Ant6nio Cunha e Daniel Loureiro,

substitufdo por Paulo Martins. No primeiro dia, 22 de setembro, ds 10h00,

na Sala do Protocolo do Paldcio das Necessidades, teve inicio a reuniSo

interna, da qual participaram somente os membros do Conselho

Permanente. De inicio foi informado que os Conselheiros Manuel Coelho,

Pedro Rupio e Paulo Marques precisariam ausentar-se por volta das 11h30
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a fim de participarem de reunido com o Dr. Francisco Assis, Presidente do

CES e, d tarde, do Plen6rio daquele 6196o. Dadas as boas vindas a todos os

prer,entes, foi encaminhado pelo Presidente, confotme acordado, ocorrer a

discussao do Relat6rio de Atividades 2A1912020 (confoffne o Artigo 38o, f,

da Lei n" 66-4, de 2007) que foi amplamente i';'discutido por todos os

presentes, lembrando-se que esse documento j6 havia sido deliberado em

reunido on-line passada, mas que precisaria ser discutido e

votado/ratificado nessa reuni6o presencial. Assim, ap6s as informagdes e as

dicussdes, em votagfio foi ratificado pela unanimidade dos presentes. Foi,

entdo, tratado o tema do GT "Mem6ria do CCP", e os Conselheiros Pedro

Rupio e Maria de Lurdes Almeida apresentaram um relato pornenorizado

do que foi feito at6 agora e quais as pr6ximas etapas e as dificuldades que

haver6 para o desenvolvimento desse Projeto. Disseram, unda, que no dia

2519, sexta-feira, ambos e o Cons. Fldvio Martins estardo em visita ao

Instituto Diplom6tico para a investigagSo e recolha de material documental

do CCP depositado nesse 6195o. Seguiu-se, entdo, a Eleig5o do Presidente,

do Vice-Presidente e do Secret6rio do CP (Artigo 38o, a, da Lei no 66-

A12007). Neste ponto, o Cons. Angelo Horto pediu a palavra para

recomendar a reconduq6o da mesma mesa diretora. O Cons. Fldvio

Martins, diz que antes da chegada a Portugal conversou com os

Conselheiros Amadeu Batel e Manuel Coelho e que eles entendiam que a

mesa fez um bom trabalho e que deveria se recandidatar da mesma forma

para poder manter os trabalhos at6 ao final deste mandato do CCp. Em

votagSo, houve a aprovagSo por unanimidade, sendo reeleita a mesma mesa

diretora deste CP/CCP: Flivio Martins, Presidente, Amadeu Batel, Vice-

Presidente e Manuel Coelho, Secretdrio, os quais agradeceram d renovada

confianga de todos no trabalho realizado durante o periodo. Neste momento

sairam da reuni6o os Conselheiros que iriam deslocar-se ate ao CES, para
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urra reuniao com o Presidente do CES, Dr. Francisco Assis, e para

assistirem ao Plen5rio e ao Debate da Visflo da Recuperagfio Econ6mica

Portuguesa 202012030. Ainda como outro aspecto a tratar na reunido

interna, foram colhidos dos presentes atguma impressSo, posig6es e

dirvidas acerca de uma calendari zaEdo para as reuniSes em 2021, haja vista

a indicagdo de eleigdes em setembro. O Conselheiro Paulo Martins ent6o

perguntou quando seria certamente a eleiqdo ao pr6ximo mandato do CCP

e o Cons. Fl6vio Martins respondeu na primeira semana de setembro, com

o PlenSrio ainda em 2021. Houve, por conseguinte, diversas consideraqdes,

especialmente por conta de pedidos vindos do CR da Europa, para que a

eleig6o ocoffesse mais adiante por causa das ferias em agosto (o que

dificulta campanha e mobilizagSo) e foi discutido encaminhar-se proposta d

SECP para que a eleigdo seja no terceiro domingo (dia l9l9) ou no quarto

domingo (2619) de setembro, mas mantendo-se o PlenSrio em 2021, salvo

algum efeito futuro dessa pandemia que tantas limitagdes e insegurangas

trazem a todos/as. Em votagSo, foi aprovada por unanimidade, devendo

essa posigSo ser levada e SECP. Voltando-se i discussdo do calend6rio

para202l, foi definido que: a) as Sec96es locais dever5o, a fim de atender-

se a pleito antigo, reunir-se ou fazer alguma agSo at6 meados de fevereiro;

que de meados de fevereiro a meados de margo deverdo reunir-se os

Conselhos Regionais; em abril deverf,o reunir-se as Comissdes Tem6ticas

(em Lisboa); e, finalmente, err maio ou junho, a pr6xima reuni6o deste CP

(em Lisboa), cessando fungdes a partir de julho. Assim, seguiram-se v6rias

discuss6es acerca desses temas e irs 12h30 fez-se um intervalo para o

almogo. Ap6s, dLs 14h00, retomaram-se os trabalhos para serem discutidas

as agdes deste CP/CCP durante as pr6ximas reunides, que ter6o importantes

pontos de pauta. Apos diversas e oportunas intervengdes, ficou certo que

nas reuni6es o Cons. Fl6vio Martins far6 uma breve exposigSo e passar6 a
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palavra aos convidados para suas intervengdes em torno de 20 minutos e,

ap6s essas, haver6 a participag5o dos conselheiros que dever6o ttazer

sempre quest6es que sejam futcrais nos temas a serem debatidos. Encerrada

essa parte de reuni6es internas, irs 16h30 fez-se um intervalo. Retonando-se

ds 17h00 e at6 a chegada do Sr. MNE, Dr. Santos Silva, acompanhado da

SECP, Dra. Berta Nunes. Presentes todos os oito conselheiros, passou-se ao

item 2) ReuniSo com a Secretii"ria das Comunidades Portuguesas (Dra.

Berta Nunes) e com o Ministro do Neg6cios Estrangeiros (Dr. Santos

Silva), que iniciou-se ds IThlA com a intervengdo do Cons. Flivio Martins

agradecendo pela cess5o das instalag6es para esta reuniSo do CCP, haja

vista a impossibilidade de realizil-la na Assembleia da Repirblica como em

anos anteriores, effi decor:r6ncia das restrig6es sanit6rias. Tamb6m

relembrou os 40 anos do CCP cuja primeira reuni6o ocorreu em abril de

1981 e da ideia deste Conselho realizar alguma atividade aquando da

pr6xima reunido do CP/CCP, em refer6ncia aos 40 anos, com a presenqa de

autoridades, ex-SECP, Deputados pelas Comunidades e que ambos jd

estavam convidados. Disse que o CCP estava atento is necessidades das

Comunidades e que trazia temas estruturantes, al6m de reiterar as propostas

de revisSo da Lei 66-,{ e, para isto, contava com o apoio n6o apenas da

SECP mas do MNE, agora eleito tamb6m deputado pelo circulo fora da

Europa. Com apalavra" o Sr. MNE afirmou que sabia das nossas propostas

de revisdo da Lei 66-A e que a questSo da mudanqa da tutela ndo teria o

apoio e parecia descabida pois a transversalidade de mat6rias e temas

indicados como justificag6o do CCP existe no MNE. Assim como a

Presid6ncia do Conselho de Ministros trata de todos os temas em Portugal,

no exterior e nas Comunidades a transversalidade dos temas 6, uma

caracteristica da atuaq6o do MNE, que d, portanto, multitem6tico, pois h6 o

Portugal "espiritual" nas comunidades. Falou ainda do projeto de
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modemizagSo e sirnplificagSo dos serviqos consutares, por meio de

digitalizagSo e documentos eletr6nicos o que daria mais tempo para o

atendimento presencial dos que n6o tem acesso ou tem dificuldades com a

Internet. Fatou do orgamento do CCP que tem aumentado nos rittimos anos

e da ateng5o do Governo aos problemas das Comunidades, especialmente

dos mais carenciados, pedindo a ajuda do CCP para a divulgag6o do Edital

de apoio a eventos nas Corrunidades, no dmbito do associativismo. Tratou,

ainda, da preocupag6o na reposigSo de cortes salariais e na reposigSo das

carreiras no dmbito dos Postos Consulares e que a questSo "Brasil'o

preocupa, havendo reuniSo com o Sindicato dos trabalhadores no dia 27110,

pois esse pais 6 o tinico que ndo beneficia da atualizagdo carnbial desde

2013. Ap6s a interwengdo do Sr. MNE, houve algumas intervengdes dos

conselheiros. O Cons. Amadeu Batel em resposta irs prioridades do

Govemo como sendo as grandes quest6es de fundo das politicas para as

Comunidades, enunciadas pelo MNE na sua interveng6o teceu, em sintese,

as seguintes considerag6es: as questdes de fundo enunciadas pelo MNE,

excefuando as atribuigdes e compet6ncias delegadas nas nossas missdes

diplom6ticas no que concemem o reforgo do apoio consular eficiente e

assente em critdrios de qualidade e proximidade ainda por concretizar, ndo

coincidem com as grandes questdes de fundo do CCP plasmadas no seu

Plano de AgSo Trienal e na ResolugSo AlD019, nomeadamente, as politicas

lingufstica e educativa, de cultura e identidade, participagdo civica e

politica com a inclusdo plena e representativade eleitoral dos portugueses

no estrangeiro. Em mat6ria de politica linguistica que confunde lingua de

heranga com lingua estrangeira o MNE afirmou que n6o sendo linguista as

op96es do Governo ndo sdo da sua responsabilidade. O Cons Amadeu Batel

abordou ainda as diferentes posturas em relagdo d mudanga de tutela

evidenciando a questdo central na interpretag5o do MNE e CCp. As
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mat6rias politicas setoriais/tranversais a todos os Minist6rios t6m de ser

vistas numa logica interna e nao externa exigindo politica centrada na

politica interna e nunca na politica externa. A este prop6sito, a mudanga de

tutela para a Presid€ncia do Conselho de Ministros (unto do PM) 6 uma

medida prioritaria para o CCP. O Conselheiro Manuel Coelho alertou para

a falta de pessoal na Embaixada de Portugal em Windhoek (Namibia), o

qual funciona com uma finica funcionaria, que se vai reformar no final do

ano, ficando a Embaixada e a SecASo Consular a funcionar s6 com o

Embaixador e um motorista. Ainda na ronda pelos diversos conselheiros

tomou a palavra o conselheiro Paulo Martins, que na sequEncia da reuniSo

do CRAN em Washington com o Sr. MNE em 2018, insistiu na questSo

salarial dos funcionSrios, dizendo que 1600 euros m6s n6o 6 suficiente para

se viver em qualquer cidade Americana e que estes indices salariais

deveriam de ser atualizados, disse tambdm que as estruturas consulares

carecem de chefias interm6dias a longo prazo e envolvidas com as

comunidades, e que estas tem um desempenho fundamental na transiEdo

dos chefes dos postos para dar continuidade a um trabalho de proximidade

com as comunidades, terminou mencionando a necessidade urgente da

criagSo de um call center para os EUA, visto jd ndo serem s6 os

conselheiros a reclamarem do deficiente atendimento dos servigos

consulares, referindo-se iL carta enviada ao MNE pela organizaqdo

PALCUS. Em resposta a esta ronda efetuada pelos conselheiros, o Sr.

MNE pouco adiantou em relagSo A sua primeira intervengdo e, ap6s

diversos debates, a reunido e os trabalhos nesse dia foram ent6o encerrados

ds 18h40. Retomando-se as atividades no dia 23/9, ds 10h00, na Sala do

Protocolo, para o ponto 3) Reunido conjunta com o SE da Educag6o (Dr.

Jo6o Costa) e o Presidente do Instituto Camdes (Embaixador Luis Faro

Ramos). Aberta a reuni6o, com os agradecimentos aos convidados, o Cons.
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Amadeu Batel fez aprimeira intervengdo em nome do CCP para abordar o

Ensino da Lingua e da Cultura, conforme previsto na Constituigao

Portuguesa, tratou da lingua de heranga, que n6o pode ser colocada no

mesmo saco do portugu6s como tingua estrangeira e chamou a atenqSo que

hA v6rias designagdes e lingua e terminou sua exposig5o inicial

perguntando: ooqual o ensino se dar| ds crianqas e aos jovens nas

Comunidades?" A palavra passou ao Dr. Jo6o Costa que diz que sobre

erosSo lingufstica sabe-se pouco e que h6' uma superdiversidade linguistica

n6o cabendo respostas rinicas nem pr6-fonnatadas: para as Comunidades

precisamos de respostas mriltiplas mas com integragdo de resultados. O

Embaixador Luis Faro Ramos disse estar sempre disponivel para qualquer

contato ou prestag6o de informagdes ao CCP, que houve um aumento de

docentes no EPE (310 em 2017 para 32A em 202012021) e que h6 uma

opgSo estrat6gica que 6 a projeqSo linguistica internacional de Portugal e a

introdugdo de uma certificagSo conjuntapara os cursos de PLE concertada

entre os goverxos de Porlugal e do Brasil. O Cons. Amadeu Batel em

resposta ao Dr. JoSo Costa afirmou que mesmo ndo existindo respostas

tnicas, nem prd-formatadas dLs questdes da erosdo linguistica ou

diversidade linguistica, tal evid6ncia ndo impediu ao Governo por meio dos

Minist6rios da Educagdo e dos Neg6cios Estrangeiros adoptar respostas

fnicas quantos ds polfticas linguistica e educativa para as criangas, jovens e

lusodesecendentes em contexto rnigrat6rio. Ap6s diversos debates, a

reunifio foi encerrada ds 12h30 e fez-se um intervalo para o almogo. Ap6s,

os conselheiros deslocaram-se ir Assembleia da Repirblica para a ponto 4)

Encontro com a Comissfio Parlamentar de Neg6cios Estrangeiros e

Comunidades Portuguesas. Com inicio ds 14h10, foram recebidos e

saudados pelo Vice-Presidente da Comissdo, Deputado Carlos Gongalves,

que presidiu a reuniSo na Sala 1. Ap6s ter dado as boas vindas a todos e



C#
reafirmar que h6 muito n6o se fazia uma reuni6o com o modelo totalmente

presencial, indicou que a reuni5o deveria durar uma hora pois haveria

Plen6rio com a presenga do Sr. Primeiro Ministro em seguida, e deu a

palavra ao Presidente do CP. Este agradeceu a sensibilidade e a cortesia de

receberem todos os integrantes presentes d reuniSo do CP, apesar das

medidas restritivas de seguranga sanit6ria, e reiterou que o CCP, mesmo

sendo 6195o de aconselhamento do Govemo, quer manter uma pelmanente

relagSo dialogal com a AR. Falou ainda dos 40 anos e da "Metn6ria do

CCP", langando o repto para a realizagilo de um Plendrio tem6tico na AR

para debater o tema "Comunidades Portuguesas", o que seria algo rinico e

um momento hist6rico. Tratou ainda da revisSo da Lei 66-A, com a

apresentagSo ern geral das propostas do CCP que j6 foram no ano passado e

nesta legislatura enviadas aos Deputados. Passa ent6o a palavra ao Cons.

Amadeu Batel que falou da consulta obrigat6ria ao CCP em matdrias das

Comunidades para n5o sermos um simulacro e exp6s os argumentos do

CCP para o pedido de mudanga de tutela para a Presid6ncia do Conselho de

Ministros, para termos politicas efetivamente dirigidas a quem vive no

estrangeiro, pois o MNE e o Governo por meio deste tem mais uma vis6o

estratdgica de neg6cios estrangeiros do que das Comunidades Portuguesas.

Ap6s, a palavra foi dada aos deputados/as para manifestaram-se, o

Deputado Paulo Porto, pela aproximagdo permanente do CCP com a AR, o

Deputado Jos6 Cesrlrio, reconhecendo que o CCP 6 um miniparlamento e

que eles t6m acompanhado com preocupaEdo as dificuldades sociais e

consulares nas Comunidades, o Deputado JoSo Oliveira, reconheceu o

arrojo das propostas do CCP para revisSo da Lei 66-,{ e pergunta se

decorreram de uma reflexfio geral e, ainda, intervieram os deputados Lara

Martinho e Paulo Neves, com ligagdes familiares ds Comunidades e que

afirmaram que o CCP n6o se sinta abandonado pois todos reconhecem sua
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import6ncia institucional. Por fim, o Deputado Carlos Gongalves lembrou

que houve uma ampla maioria na Casa para aprovagdo da riltima revisdo da

Lei, ocorrida em 2015, e que uma nova alteragio dever6 ter essa ampla

maioria novamente e que caberia ao Govemo, como das vezes anteriores, a

inicitiva de enviar e AR uma proposta de revis6o. A palavra retornou ao

CCP e falaram o Cons. Amadeu Batel, acerca do CCP estar em uma

encruzilhada e que ndo quer se tomar uma simulacro e apresenta propostas

de forralecimento e autonomia do o196o; o Cons. Paulo Marques, que falou

da exist6ncia de mais de 7.00 autarcas de origem portuguesa em Franga, e o

Cons. Fldvio Marlins que agradeceu a todas as interveng6es e afirmou que

o CCP quer estar em contato permanente com a AR, que o que se

apresenta, inclusive as propostas de revisSo d Lei 66-A sdo decorentes de

ampla, demorada e atenta reflexSo de todo CCP, inclusive dos seus

Conselhos Regionais que puderam propor amplamente at6 a redaESo final e

que esse processo levou meses atd a ratifrcaEdo em maio de 2019, na irltima

reuni5o do CP em Lisboa, e disse que agradecia quando afirmavam que n6o

estamos abandonados mas isso ocorre is vezes como no caso do Conselho

Nacional de Educagdo ao impedir a posse do nosso conselheiro indigitado

pois n6o the quer pagar as despesas de deslocagdo; ora se assim sdo tratadas

as Comunidades, o CCP e seus Conselheiros, 6, um tratamento

discriminatorio. Encerrada a reuni6o, os conselheiros voltaram ao Paldcio

das Necessidades e, por volta das 16h00, passou-se ao ponto 5) Reunido

com a SECP e com o Diretor-Geral da DGACCP (Emb. Jrilio Vilela), na

Sala do Protocolo. Inicialmente interveio a SECP, que abordou os seguintes

temas: a previsdo orgament6ria ao CCP, na qual apontou para a ndo

utrlizagdo de toda a verba em anos anteriores, eue acha bem utilizarrnos as

verbas para realizaqdo de estudos e eventos do CCP, inclusive para o GT

Mem6ria? e que h6 de ser obervada a regulamentagSo legal para utilizaqdo
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de verbas mas sempre que caber6 ao CCP indicar onde e como utilizar o

seu orgamento; quanto ao aumento para 2021 ser6 vidvel mas, talvez, ndo

no valor indicado pelo CCP; as propostas para revis5o da Lei 66-A, com as

quais concorda em grande parte, salvo a mudanga de tutela, que n5.o

passar6; os apoios do Govemo drs Comunidades, tanto o ordin6rio, previsto

no OE para 2020, como o extraordinSrio em decorr6ncia da COVID e que

saiu do FR[, exclusivamente para as associagdes que mantinham apoio

social, considerando que deva haver uma maior participagdo na divulgag6o

dessa ajuda anual, pois o nfmero de pedidos caiu de 570 (2010) para 110

(2017); tratou ainda do Estatuto do lnvestidor da Diaspora (PNAID), ag6o

estrat6gica do Governo, e do atendimento nos Postos Consulares,

informando da implementagSo da certidSo de nascimento on-line, de 99

(noventa e nove) vagas nos Postos nos riltimos anos, da implementagdo do

ESGC, sistema inform6tico para a inscrigSo rinica, da implemantagSo da

transcrigSo digital na gestAo consular (com valores do Plano de

RecuperagSo e de Resilidncia) e dos Centros de Atendimento Consular

(CACs), que tdm funcionado bem ern Espanhga e no Reino Unido e que,

em breve, haver6 outros na lrlanda, na B6lgica e no Luxemburgo. De

seguida interveio o Diretor-Geral da DGACCP, que tratou do orqamento do

CCP afirmando novamente que n6o foi todo utilizado nos irltimos anos

mas, destacou, tamb6m foi alcangado por cativagdes e que cabe uma ag6o

politica para que isso ndo ocorra; tratou tambdm do Novo Modelo de

GestSo Consular que ser6 implementado ate ao final do ano, falou da ficha

de inscrigdo consular irnica que ser6 uma grande beneficio aos utentes nas

Comunidades, e da futura palaforma eletrdnica pela qual poder-se-6

agendar e pagar on line, fazer atutenticagdo eletr6nica de documentos e

receber em casa quase todos os documentos expedidos. Sobre essa

plataforma eletr6nica disse que estS a ser construida e precisarS ser
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certificada pela AMA (Ag6ncia de Modern\zaEdo Administrativa) e ir a

concurso priblico internacional por causa do montante a ser investido,

projetando o final desse processo em2023, frisou ainda que um grupo de

amigos que se rerine para angariar fundos para portugueses carentes ou para

agdes de benefic€ncia, ndo tem direito a apoio social por parte do Governo.

Com a palavra, o Cons. Fl6vio Martins agradeceu a disponibilidade e antes

de passar a palavra aos Conselheiros, disse que todas as propostas deste

Conselho Permanente encontram-se na Resolugdo CP/CCP All20l9 e

foram bastante discutidas em 201812019; e que a informagdo da n6o

utiizaEdo de todo o orgamento do CCP era algo controverso pois sempre

h5 cativagdes mas se a questdo e a falta de previs6o ou de planeamento, o

CCP fard a "lig6o de casa" e, atempadamente, apresentarS os pedidos

necess6rios d realizagdo n6o apenas das reunides dos seuS Colegiados (que

t6m ocorrido todos os anos) mas tambdm das nossas Secades locais,

devidamente regulamentadas, e isso ser6 feito com calendarizaqdo e

justificagdo aprovadas pelos 6rg5os do proprio CCP. Assim, ap6s alguns

debates, os trabalhos foram encerados ds 18h00, para continuarem no dia

seguinte. No dia 24 de setembro os trabalhos iniciaram-se ds 09h40, na

Sala do Protocolo, com a continuagdo da reuni6o do dia anterior com a

SECP, Dra. Berta Nunes, que tratou dos seguintes temas: a revisdo d Lei

66-A e, ap5s informagdo do CCP de que os deputados na reunido ocorrida

disseram que caberia ao Governo iniciar um processo de revis5o, a SECP

definiu que consultar6 as assessorias do GSECP e, em breve, remeter6

propostas d Segunda Comiss6o da AR; da participagdo civica nas

Comunidades afirmando que fard auscultagSo do CCP para avaliagdo do

GT dos atos eleitorais; dos apoios concedidos este ano ds Comunidades,

nos Ambitos do associatisvismo, dos carenciados e da comunicagSo social

de ruiz portuguesa e que haver6 uma alteragdo, uma necess6ria revisdo do
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diploma que trata da concessSo anual de apoios ao associativismo mas que

este ano ainda peffnanecer6 e que o concurso para candidaturas estar6

aberto de 01/10 a 3lll2; da eleigSo ao futuro mandato do CCP e neste tema

foi encaminhada e SECP a proposta deliberada no dia 2219 para que a

eleig6o seja no terceiro (dia l9l9) ou no quarto domingo (2619) de

setembro, mas mantendo-se o Plen6rio em 2A21,, salvo algum efeito futuro

dessa pandemia, mediante as justificagdes aduzidas por arnbas as partes,

ficando definido, ent5o, que a referida eleigSo ocorrer6 em um desses dias,

conforme futuro ato convocat6ria da pr6pria SECP; tratou, finalmente, das

quest6es relativas ao orgamento do CCP e disse que caberia ao pr6prio

CP/CCP propor averba e destinar a sua uttlizagdo mediante justificag6o. A

palavra passou, entdo, aos conselheiros que afirmaram a urgente

necessidade de revisdo do diploma que trata da concessSo de apoios irs

Associag6es (Decreto-lei 12412017); que para uma maior parlicipagSo na

eleiqSo de janeiro ir Presid6ncia da Repriblica ser6 necess6rio a abertura de

mais assembleias de voto, haja vista as distdncias a percorrer nas

Comunidades, para a16m das limitagdes decorrentes da pandemia; que a

CNE (ComissSo Nacional de Eleigdes) precisa urgentemente proporcionar

uma ampla divulgagSo do pr6ximo ato eleitoral nas Comunidades o que 6

inexistente at€ agora e estamos a 4 (quatro) meses dessa eleig6o; do

interesse de ampliagSo de votagdo nas Aut6rquicas is Comunidades; que,

quanto ao orgamento do CCP, mant6m a proposta formalmente enviada em

julho passado em 205.000 (duzentos e cinco mil) euros, sem cativos na

rubrica e que at6 novembro o CP/CCP ir6 encaminhar uma calendarizagdo

mais plano de trabalho e justitifcagdo de suas inst6ncias, quais sejam: as

Secgdes locais (agdes entre janeiro e fevereiro), Conselhos Regionais a se

reunirem de 2212 a 2013, Comissdes TemSticas em abril e o Conselho

Permanente em maio e que contarSo com o apoio do GSECP e da
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DGACCP declarados nas reuniSes para utilizagdo do orgamento. Ap6s

algumas intervengdes, Drs 12h30 fez-se um intervalo paru o almogo. Depois,

ds 14h00, os conselheiros passaram ao ponto 6) Reunido conjunta com o

SE da Justiga (Dra. Anabela Pedroso) e a SE da InovagSo e ModernizagSo

Administrativa (Dra. Maria de F6tima Fonseca), da qual participou como

convidada especial a SECP. A SE da Justiqa centrou a sua intervengdo em

questdes relativas ao hist6rico da Lei da Nacionalidade tendo realgado

algumas das reformulagdes nela introduzidas. A este respeito,

problematizou algumas das exig6ncias requeridas aos netos de portugueses

que solicitam a nacionalidade: proficiCncia linguistica e prova de ligagdo

efetiva d cultura portuguesa. Estas exig6ncias ndo colocam num plano de

igualdade descendentes de portugueses residindo em paises "lus6fonos"

com todos os outros. Abordou ainda a problemifiica atinente i quest6o " O

que 6 ser portugu6s?" Informou tamb6m sobre o nfmero de pedidos de

aquisig6o de nacionalidade nos riltimos 18 meses: mais de 180 mil no total

dos quais 137 mll tinham sido concedidos, dos quais a maioria para netos

de portugueses no Brasil e descendentes de judeus sefarditas. A SE da

InovagSo e a ModemrzaEdo Administrativa abordou problemas ligados ir

simplificagfio do atendimento dos cidadSos nos postos consulares. A este

prop6sito, e no quadro do objetivo ligado ao processo de modemizaq6o

administrativa, nomeadamente a introdugEo e operacionalizagdo da

Plataforma Digital a estar concluida em 2A23. Aqui destacou algumas das

suas implicagdes: a necessidade de formar todos os funcion6rios priblicos,

incluindo os dos postos consulares visto todos os atos consulares passarem

a ser solicitados por via digital: a ambiqiio de concretizar o objetivo de

aproximar o cidadiio com a adminstargiio priblica, mais concretamente o

Estado portugu6s. Referiu-se ainda a alguns problemas transit6rios

conetados com a exig€ncia de uma literacia digital adequada a esta nova
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realidade. Abordou-se ainda, ap6s proposta apresentada peloo Cons. Fl6vio

Martins, a problem6tica associada aos antigos B.I.s vitalicios e a

necessidade de, a curto prazo, resolver este problema que atinge cerca, de

300 mil portugueses nas Comunidades e quase 900.000 em ter:rit6rio

portigu6s, a fim de que haja a atribuig6o de Cartdes de Cidad6o, de forma

gratuita, para thes garantir os direitos que lhe est6o automaticamente

associados: o recenseamento autom6tico e a inscriEdo na seguranga social.

Informou ainda de questdes ligadas ao passaporte e a extensdo da sua

validade de 5 (cinco) para l0 (dez) anos, que seria um problema mais

ligado ao tempo de uso/validade do chip, e da possibilidade de efetuar

registos de nascimenta on-line: h6 hoje cerca de 2,5 milhdes de rec6m-

nascidos com CC. Em seguida, o Conselheiro Manuel Coelho questionou a

lentiddo dos pedidos de nacionalidade portuguesa, obtendo resposta que de

deram entrada mais de 180 mil pedidos, especialmente do Brasil, Angola e

Venezuela e durante mesmo periodo tinham processado 137 mil. Findos os

debates, enceffou-se a reunido e, logo a seguir, agradeceu-se ir recegSo e ir

atengdo que o CCP teve durante os dias de reuniSo no PalScio das

Necessidades, fossem os funcion6rios do MNE, todo o staff do GSECP, da

DGACCP e, em especial, d Dra. Berta Nunes, encerrando-se a reunido irs

16h30, para deslocagSo ao Pal6cio de Be16m. No Pal6cio, ds 17h30, o

CP/CCP foi recebido por sua Exa. o Presidente da Rep0blica, Prof.

Marcelo Rebelo de Sousa, estando presente tamb6m a Assessora para as

Comunidades, Maria JoSo Ruela. Em sintese, o Presidente da Repirblica

saudou a todos do CCP, mostrou-se conhecedor da hist6ria e das propostas

do Conselho, disse estar atento ds Comunidades e apoiante ds nossas

pretensdes. Ap6s algumas saudag6es de alguns Conselheiros, o Conselheiro

F16vio Martins entregou ao Sr. Presidente uma c6pia da Resolug6o CP/CCP

0ll20l9 e do Relat6rio de Atividades 2A19D020, pedindo que brevemente
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possamos reunir esforgos e agendas entre o CCP e o Conselho da Di6spora

da Presid6ncia da Repriblica, conforme requeremos desde 2016. Finalizado

esse encontro, e nada mais havendo atratar, encerraram-se os trabalhos em

Lisboa, sendo esta Acta cSpia fiel do realizado e, ap6s aprovag6o dos

membros do CP/CCP, ser6 devidamente assinada pelo Presidente e pelo

Secret6rio, conforme o Regulamento Interno.

L/ Llra' /&a;€,k


