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ATA DA eUADRAGESTMA orrAyA nnuwrAo Do cor{sEr-Ho

PERMAI{ENTE DO CCP, reahzada on-line pelo apiicativo SKWE, aos 19 de

dezembro de 2020, com inicio ds 14h10 de Lisboa,parattatar da seguinte ordem

do dia: 1) AprovagSo da Ata da reunifio de 21111; 2) Orgamentos e despesas do

CCP no mandato; 3) Reuni6es on-line em 2021; 4) Publicidade institucional do

Estado nas Comunidades; 5) Assuntos Gerais. Presentes os Conselheiros titulares

Fldvio Martins, Amadeu Batel, Daniel Loureiro, Pedro Rupio, Ligia Femandes,

Maria de Lurdes Almeida, Angelo Horto, Paulo Marques e Rita Santos;

justificou aus€ncia o Conselheiro Manuel Coelho. Como convidados e em

representagdo das Comissdes Tem6ticas e dos Conselhos Regionais os

Conselheiros Paulo Martins, Vasco Abreu, Ant6nio de Freitas, Maria Alzira

Silva e Fernando Campos. A reuniSo iniciou-se com o Cons. Fldvio Martins a

agradecer a presenga de todos e p6s em votagio a ordem do dia, na qual foram

incluidos dois temas trazidos peios Conselheiros: a discussfio de um pedido de

orqamento mais porrnenorizado e que supra deficiOncias de funcionamento

(Amadeu Batel) e pensar-se se a emigragdo portuguesa teria se iniciado com o

povoamento de Porto Santo (Pedro Rupio). Em votaqdo a ordem do dia, com as

duas contribuigdes, foi aprovada por unanimidade. No ponto 1) AprovagSo da

Ata da reuniSo de 2lll1, a mesma foi aprovada por unanimidade, com uma

modificagSo que foi atendida. Em relagSo ao ponto 2) Orqamentos e despesas do

CCP no mandato, informou-se a pianilha de orgamentos atribuidos (consideradas

cativagdes) e despesas feitas pelo CCP durante este mandato, desde o ano de

2016 portanto, e que isso ser6 publicitado no sitio

www.conselhodascomunidades.pt e divulgado a todos os conselheiros e

conselheiras tamb6m. Foi ainda discutido que o Orgamento de Estado para 2021

estava aprovado mas que ndo haviamos ainda sido informados do valor para o

CCP e, apenas para relembrar, a proposta encaminhada em julho foi de 205.000

(duzentos e cinco mil) euros. O Cons. Amadeu Batel afirmou ser necessSrio
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discutir-se o valor proposto de forma a ser mais porrnenorizado e que supra

deficiCncias de funcionamento, haja vista que ele garwfie apenas a realizaqdo de

atividades, quando muito, mas n6o o funcionamento aut6nomo do CCP. Apos

algumas intervengdes ficou deliberado que isso serS tratado entSo para o

orgamento de 2A22, porque o CCP encaminhara proposta atempada que foi

circulada entre todos os conselheiros e porque o orgamento j5 estava aprovado

para 2021; isto posto, aprovou-se discutir a metodologia interna para redagSo do

futuro documento ao orgamento de 2A22, e que isso serS tema exclusivo da

pr6xima reuniSo do CP/CCP, salvo algum tema grave que se imponha d ordem

do dia. Passando-se ao ponto 3) ReuniSes on-line em 2021, foi apreciada e

aprovada, or unanimidade, a proposta encaminhada aquando da convocat6ria

desta reuni6o, qual seja: reunides mensais at6 junho, quando deverSo cessar as

fungdes do atual CCP e pela substituigdo do SKYPE, utilizado nos fltimos

meses, pelo aplicativo ZOOM que al6m de gratuito melhorou bastante suas

funcionalidades sendo mais simples de operar que o SKYPE. As reuniOes

ocorrerdo ordinariamente drs 14h00 de Lisboa nos seguintes dias: 16ll, 2012,

2A13, 1714 e 1916. A reunido de maio ser6 a presencial em Lisboa, conforme

determina a Lei 66-A. Passando-se ao ponto 4) Publicidade institucional do

Estado nas Comunidades, o Cons. Daniel Loureiro,, trouxe ir reflexdo do CP/CCP

a necessidade de apresentar-se uma proposta visando mudanga da Lei 9512A15 e

com o seguinte predmbulo: "Considerando importante o papel desenvolvido

pelos 6rg5os de comunicagdo social junto das Comunidades Portuguesas;

considerando que nos riltimos anos, a comunicagdo social atravessa uma fase

dificil no seu financiamento; e considerando que os 6rg5os de comunicagSo

social das Comunidades Portuguesas s6o importantes no desenvolvimento da

lingua e cultura portuguesa no estrangeiro. Que o Govemo de Portugal

modifique a Lei n'9512A15 com fins a integrar de forma obrigat6ria os 6rgdos de

comunicagdo social portugueses e luso-descendentes nas Comunidades
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Portuguesas na sua publicidade institucional do Estado. Todos aprovaram a

imporl6ncia de se apresentar essa petigSo e ficou, ent6o deliberado que os

Conselheiros Daniel Loureiro e Fl6vio Martins, ap6s alguma investigag5o na

legislagSo portuguesa afeta i matdria, apresentardo proposta mais completa e

porrnenorizada para deliberagfio deste CP/CCP e encaminhamento aos 6rg6os de

soberania responsdveis. Finalmente, no ponto 5) Assuntos Gerais, foi analisada a

proposta do Cons. Pedro Rupio acerca da emigraqSo portuguesa ter se iniciado

ou n6o com o povoamento de Porto Santo, que completar| 600 anos. Ap6s

alguns questionamentos se essa iniciativa seria uma forma de emigragSo ou algo

incentivado pelo Estado a 6poca com objetivos expansionistas, e se esse

movimento j6 ndo teria se iniciado em Ceuta em 1415, ficou encaminhado n6o se

tratar publicamente dessa efem6ride, eu€ serf melhor analisada pelos

investigadores da 6rea. Foi ainda dado nota do impasse com a declaragSo do

Instituto Diplomdtico (discutida na reunido passada) quanto d impossibilidade de

colaboragdo com a digitalizagdo dos documentos catalogados pelo GT "Mem6ria

do CCP", ficando definido que o GT encaminhati pedido ao Presidente do

CP/CCP que o encaminhari e diligenciarS junto ao GSECP para que apoie com

uma ou duas pessoas designadas a colaborar para essa necess6.ria e urgente

digitabzaqdo. Foi ainda tratada a segunda conversa geral on-line com os

Conselheiros e Conselheiras do CCP, ocorrida no passado dia 12 e que tambdm

teve um balango positivo, com duragdo de tr6s horas. Foram encaminhados dois

textos para apreciaqdo e que serSo publicitados at6 o final deste ano: um que trata

do funcionamento dos Postos Consulares e outro atratar dos Apoios Sociais e ao

Associativismo nas Comunidades. Tamb6m foi notificado que uma pr6xima agSo

dessas ocorer6 somente no inicio de junho pr6ximo. Foram, ainda, apresentadas

mensagens de bom Natal e de final de Ano por todos/as presentes. Nada mais

havendo a tratar, a presente reunido foi encerrada is 16h15 (hora de Lisboa),

mandando-se lavrar esta Ata, c6pia fiel dos trabalhos rcalizados e que, ap6s lida
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e aprovada, ser6 assinada pelo Presidente e pelo Secret6rio, na forma do

Conselho Permanente do CCP.
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