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ATA DA QUINQUAGESIMA NE,UNIAO DO CONSELIIO

PERMANENTE DO CCP, realizada on-line pelo aplicativo ZOOM, a 2A de

fevereiro de 2021, com inicio ds 14h10 de Lisboa, para tratar da seguinte ordem

do dia: l) AprovaEdo da Ata da reuniSo de 16101; 2) Anfilise da eleig6o nas

Comunidades i Presid€ncia da Repriblica; 3) Proposta orgamentdria ao futuro

CCP - 2A22; 4) Publicidade Institucional Estatal nas Comunidades (revis6o

legal); 5) GT Mem6ria do CCP (relat6rio e necessidades); 6) Assuntos Gerais.

Presentes os Conselheiros titulares Fl6vio Martins, Amadeu Batel, Manuel

Coelho, Daniel Loureiro, Pedro Rupio, Maria de Lurdes Akneida, Angelo Horto,

Rita Santos, Ant6nio Cunha; justificou a aus6ncia o Conselheiro Paulo Marques.

Como convidados e em representaEso das ComissSes TemSticas os Conselheiros

Paulo Martins e Fernando Campos Topa. A reunido iniciou-se com o Cons"

FlSvio Martins a agradecer a presenga de todos e informou que recebeu da SECP,

Dra. Berta Nunes informaq6o sobre a data das eleiqdes do CCP e que seria

debatido nos assuntos gerais. De seguida pediu que o ponto 3) fosse retirado da

patta, pois o documento aeerca desta materra ainda est5 a ser produzido e serS

tema de debate numa prSxima reuniEo e que fosse substituido por - Calend6rio

das Reunides, conforme proposta do Ccns. Arnadeu Batel. Ern votag6o, a nolra

ordem do dia foi aprovada por unanimidade. Passou-se ent6o ao ponto 1)

Aprovaqio da Ata da reuniSo de 16/01, ap6s algumas retificagdes de digitagflo, a

mesma foi aprovada e ser6 circulada por todos os Conselheiros do CCP. No

ponto 2) An6lise da eleig5o d Presid6ncia da Repirblica nas Comunidades, este

ponto foi extensivamente debatido por todos os Conselheiros e veio a confirmar

as previsdes de todos do CCP antes das eleigdes; que haveria uma enorne

abstengdo nas Comunidades Portuguesas em decorrCncia, para al6m das

restrigdes impostas pela pandemia, da falta de informag6o clara e atempada, pela

n6o duplicaEfio de mesas de votos e pela aus€ncia da opg6o de voto por

correspondCncia ou outros meios e distfincia como, por exemplo, o voto
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eletr6nico, tudo a objetivar o aumento de votos dos que vivem no estrangei"ro, em

qualquer eleigflo. Notou-se a import6ncia das palavras iniciais do discurso do

eleito Presidente, que afirmou que as Comunidades sdo importantes na mat6ria

de votos e defendeu o voto postal. Tamb6m foi tratado o Parecer da CT de

Assunstos Consulares e Participag6o Civica; ap6s algumas intervenqSes, ficou

deliberado que haverS uma reuniSo extraordin6ria online no dia 13/3 (as 14h00

de Lisboa) para tratarmos desse Parecer, sendo convidados membros dessa

Comissfio Temrltica, e *atar (de forma preliminar) do origindrio ponto 3 que foi

retirado de pauta (Proposta orgamentSria ao futuro CCP - 2A24. Tambdm ficou

deliberado que esse ser6 um ponto de discussdo para a reuni6o presencial em

Lisboa e o Cons. Pedro Rupio sugeriu uma reuni5o do CP/CCP com o Sr.

Presidente da Repirblica. Debateu-se de seguida o ponto 3) Calenddrio das

ReuniSes, flo qual ficou manifestamente entendendio da import6ncia da

realizaqilo das reunides presenciais que, a16m de previsdo legal, s6o importantes

ao processo deliberat6rio e dialogal pera o CCP, alertando-se pordrn e que isso

seja deliberado pelos Conselhos, que poderSo sofrer alteragdes, devido a falta de

condigdes e restrigdes por causa da pandemia. Ficou deliberado qrle os

Conselhos Regionais ser5o instados, por este CP/CCP, a manif,estarem-se, como

alguns jd o fizeram, acerca do adiamento de suas reunides e que estas ocolram

atd abril, mantendo-se as datas das Comissdes tem6ticas e do Conselho

Permanente em Lisboa. Neste caso, do CP/CCP, deliberou-se poder ser adiado

em duas semanas, o que serS apreciado na reunido ordin6ria de margo pr6ximo.

Passando-se ao ponto 4) Publicidade Institucional Estatal nas Comunidades

(revis6o legal), este ponto que foi trazida hd algumas reuniSes pelo Conselheiro

Daniel Loureiro, foi novamente debatido a partir do Parecer da ComissSo

Tem6tica de EPE, Cultura, Associativismo e Comunicagdo Social. Ao final,

aprovou-se o documento que ser6 enviado pelo Cons. Presidente ao Governo, aos

Partidos Politicos e e Presid6ncia da Repirblic4 registando-se movimento
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semelhante e coincidente que, nos irltimos dias, fez um grupo de Deputados/as

do Partido Socialista. Passando-se ao ponto 5) GT Mem6ria do CCP (relat6rio e

necessidades), o Conselheiro Pedro Rupio, informou que tem-se debatido com

v6rias restrigdes e confirmou que recebeu apenas uma pequena parte do material

que foi digitalizado e que continua d espera do resto, afirmou que tamb6m tem

feito v6rias entrevistas a ex-Conselheiros, a ex-Secret6rios de Estado, a

Deputados (e ex-) e pediu ajuda nestas entrevistas, para o qual o Cons. Daniel

Loureiro demostrou a sua disponibilidade para ajudar ao Cons. Pedro Rupio. O

Cons. Fl5vio Martins ir6 comunicar esse facto da restrigSo para as digitalizagdo

documental por escrito a SECP, para que sejam revistas mediante a ajuda e a

intervengSo dela. No ponto 6) Assuntos Gerais, o Cons. Fl6vio Martins informa

que a SECP enviou recentemente oficio no qual afirma que marcarS a eleig6o ao

futuro CCP para o pr6ximo dia 5 de setembro, tendo em vista as eleig6es

aut5rquicas que ocorrerSo em final de setembro e inicio de outubro, decisdo essa

que foi muito contestada por todos os Conselheiros e gerou debate alongado, pois

as riltimas eleigdes marcadas para setembro de 2015, foram um fiasco, por vdrias

raz6es apresentadas, inclusive para apresentagEo de candidaturas, pois muitos das

nossas Comunidades, especialmente do movimento associativo, encontram-se em

Portugal fiulho/agosto). Deliberou-se, a titulo de reratificagSo, que o melhor seria

que se mantivesse no primeiro domingo de outubro ou que se adiasse para o

irltimo domingo do referido m6s. O Cons. Fl6vio Martins enviard aos Conselhos

Regionais mensagem informando desse oficio, para que tomem ciEncia e se

manifestem a este CP/CCP ap6s reunirem-se com seus integrantes. Tamb6m foi

informado do pagamento, pelo Cons. Nelson Ponta-Garga de uma valor de 50

euros para manuteng6o do dominio em Portugal (.pt) e de valores pagos pelo

pr6prio Cons. Fllvio Martins para manutengSo e hospedagem do site do CCP

(www.conselhodascomunidades.pt't em algo pr6ximo a 120 euros, a depender do

c6mbio real-euro. Essas despesas foram entSo aprovadas e ser6 remetido pedido
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e SECP para que ambos os Conselheiros sejam reembolsados dessas despesas.

Por fim, tamb6m informou-se do oficio recebido da SECP para resposta i nota

do CCP quanto aos apoios associativo e sociais ds Comunidades, o qual ser6

circulado a todos do CCP. Ndo havendo mais nada atratar, a presente reuniSo foi

encerrada ds 17h00 (hora de Lisboa), mandando-se lavrar esta Ata, c6pia fiel dos

trabalhos realizados e que, ap6s lida e aprovada, serS assinada pelo Presidente e

pelo Secretdrio, na forma do
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Conselho Permanente do CCP.


