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(ExrRAonnrNAnrn) Do coNSELHo rERMANENTE Do ccp,
realizada on-line pelo aplicativo ZOOM, a 13 de margo de 2021, com inicio ds

14h00 de Lisboa, para tratar da seguinte ordem do dia: I) AprovaEdo da Ata da

reuniSo de 201A2; 2) Debate do Parecer da CT de Assuntos Consulares e

ParticipagSo Civica relativo ds eleigSo e votagdo nas Comunidades: 3) Eleigdes

ao CCP em2021; 4) Assuntos Gerais. Presentes os Conselheiros titulares Fl6vio

Martins, Amadeu Batel, Manuel Coelho, Angelo Horto, Ligia Fernandes, Paulo

Marques. Justificaram suas aus€ncias as Conselheiras Rita Santos e Maria de

Lurdes Almeida, mais os Conselheiros Pedro Rupio e Daniel Loureiro, este

substituido por seu suplente o Cons. Paulo Martins. Presentes como convidados e

em representag6o das Comissdes Tem6ticas os Conselheiros Fernando Campos

Topa, Antonio Freitas, S6rgio Tavares, Vasco Abreu e F6tima Pontes. A reuniSo

iniciou-se es 14h10 de Lisboa com a vericiag6o do quoruln necessSrio. O Cons.

Fl6vio Martins agradeceu a presenga de todoslas, passando-se de imediato ao

ponto 1) Aprovagdo da Ata da reunido de 20102, sendo a mesma aprovada sem

retificagdes e serS circulada por todos os Conselheiros do CCP e ao GSECP. No

ponto 2) Debate do Parecer da CT de Assuntos Consulares e Participagdo Civica

relativo d eleigdo e votagdo nas Comunidades, o Cons. Fl6vio Martins pediu

licenga para inforrnar que recebeu alguns oficios da SECP, Dra. Berta Nunes, e

que, apesar de terem circulados para todos queria registar seus conteridos. Que

um deles tratava da utilizagSo de verbas pelas Sec96es locais e do seu modus

operandi para autorizaqdo; o outro acusava receg6o do nosso documento sobre a

Publicidade Institucional nas Comunidades e com o qual concordava, ressaltando

haver uma proposta do PS em tramitagdo na Assembleia da Repriblica; e um

outro para explicar regras de concessdo de apoio ao Associativismo nas

Comunidades. Havia mais duas comunicag6es mas que falaria delas mais

adiante. Dito isso, a palavra passou aos Conselheiros da referida Comiss5o
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Tem6tica para que apresentassem um hist6rico de elaboraqSo do Parecer

publicitado por eles e dos seus pontos principais, reiterando-se que o material

divulgado pela CT foi remetido aos presentes h6 algum tempo para leitura e

ci€ncia. Os Conselheiros S6rgio Tavares, Vasco Abreu, Paulo Martins e F6tima

Pontes abordaram todos os pontos publicitados pelo Parecer, seguindo-se

algumas consideragdes dos presentes e ponderagdes acerca do contetdo do texto,

da sua forma e da necessidade de elaborar-se um documento que traga

uniformidade ao CCP e indique, pormenorizadamente, objetivas propostas de

alteragdes. Foi ent6o proposto que, na pr6xima reuni6o do CPCCP, dia 2AB, seja

constituido um Grupo de Trabalho que serS composto por 6 (seis) Conselheiros,

sendo 3 (tr6s) indigitados pela CT e 3 (tr6s) pelo CP; que esse GT terS at6 o dia

20 de abril para encaminhar um texto consolidado a ser remetido aos Conselhos

Regionais e ao CP para manifestagdes e contribuigSes; finalmente esse texto

dever6 ser objeto de reflexdes finais na reunido de Lisboa para ser arnplamente

publicitado. Em votagdo a proposta foi aprovada por unanimidade. Neste ponto

foi ainda informado que o Cons. FlSvio Martins recebeu no dia anterior um email

do grupo "Democracia Participativa", do Partido Socialista, convidando-o para

uma reunido a tratar do "voto digital". Disse que responderia aceitando o convite

e sugerindo a inclusSo de mais conselheiros da Comissdo Tem6tica. Tamb6m

ficou indicado que ba reiterar junto d SECP a participagdo de nossos

Conselheiros no GT do MNE/I4AI que esfS a discutir melhorias ao processo

eleitoral nas Comunidades pois, at6 hoje, ndo fomos chamados d participagSo

nele. Passando-se ao ponto 3) Eleigdes para o CCP em2A2l, tendo em vista que

o oficio recebido da SECP indicando a decisSo em marcar para o dia 5 de

setembro a eleigdo ao futuro mandato do CCP. A justificaqdo 6 administrativa

ante a impossibilidade de haver duas eleigdes em periodos coincidentes ou muito

pr6ximos por conta das Autarquicas a ocorrer em final de setembro/inicio de

outubro. Ocorre que haviamos indicado o primeiro domingo de outubro por
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conta da dificuldade em se mobilizar o associativismo nesse perido,

especialmente para a campanha que ocorreria em pleno agosto quando a maioria

do que podem est6o em visita a Portugal, sem esquecernos a pandemia que

ainda abate diversos paises sem um certeza de quando isso terminarS e, por fim,

do facto de n6o haver qualquer relagSo do CCP com as Autdquicas, eleigfio para

o territ6rio nacional exclusivamente e da qual os eleitores das Comunidades n5o

participam e vice versa. Assim, ficou aprovado enviar-se novo oflcio d SECP

informando da posig6o de quase todos o CCP para que a eleigdo ocorra na data

proposta, dia 03110, por n6o haver qualquer conflito com as Autarquicas, ou que

ocoffa no final de outubro ou no inicio de novembro e esse oficio contar6 com a

subscrig6o de todos que autartzarem. Nesse momento foi pedido que os

Conselhos Regionais apresentassem as devidas credenciais dos seus

Conselheiros nessa questSo: dito que pelo CRAO todos assinarSo, conforme

email da Cons. Rita Santos; que todos do CRA assinar6o, conforme fala dos

Cons. Manuel Coelho e Ligia Femandes; eue, conforme relato dos Cons.

Fernando Campos e Angelo Horto, pelo CRACS assinardo todos, salvo os Cons.

Carlos Freitas e Dinaldo Bizarro que ainda n6o se manifestaram; que pelo CRAN

assinardo todos, salvo o Cons. Gabriel Marques que ainda n5o se manifestou,

conforme relato do Cons. Paulo Martins; e, pela Europa, jAhA 25 que assinarEo,

conforme email do Cons. Pedro Rupio. Assim ser6 um oficio assinado por mais

de 213 (dois tergos) do CCP. Passando-se ao ponto 4) Assuntos Gerais, o Cons.

Manuel Coelho, apresentou proposta para se debater ao nivel do CP/CCP a

equival6ncia de qualificagdes obtidas no estrangeiro no ensino superior, o que foi

aprovado para a pauta da pr6xima reuni5o. Tamb6m informou que ocoffeu a

reunido do CRA sob a forma remota (online) e que em breve enviar5o a Ata. O

Cons. Angelo Horto relatou seu contentamento com a participagdo do Cons.

Flfvio Martins e a defesa do papel do CCP durante o programa DecisSo Nacional

exibido pela RTPi no dia 08i3. 0 Cons. Paulo Martins relatou a realizagdo da
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reuniao do CRAN, tamb6m online e com a participagao da SECP. O Cons'

Amadeu Batel agradeceu pela reunido bastante produtiva e que espera por um

bom trabalho do GT que tratari das propostas para melhorias aos atos eleitorias

nas Comunidades. O Cons. Femando Campos informou ter recebido mensagem

do Diretor da RTP, Sr. Luis Costa, a propor uma reuni6o com a sua CT, o que

denota a visibilidade que est6 a ganhar o CCP. O Cons. Fl6vio Martins

mencinou, ainda, que remeteu offcio ao GSECP a fim de solicitar os reembolsos

das despesas dele e do Cons. Nelson Ponta-Garganamanuteng6o do site do CCP,

conforme aprovado na irltima reuniSo ordinSria. Tamb6m informou que, em

decorr6ncias da pandemia e considerando o Plano de Desconfinamento

apresentado pelo Governo de Portugal, as reunides das Comissdes TemSticas

ocorrerdo no inicio de maio (depois do dia A3l5), que informarS isso ds respetivas

Coordenagdes das CTs, e que a reuniSo deste CP/CCP ocorrer6 provavelmente

nos dias 2, 3 e 4 de junho, a se confirrnar na pr6xima reuniSo, eue serd no

pr6ximo sSbado, 2013, ds 14h00 de Lisboa. Ndo havendo mais nada a tratar, a

presente reuni6o foi encerrada pela 16h30 (hora de Lisboa), mandando-se lavrar

esta Ata, c6pia fiel dos trabalhos realizados e que, ap6s lida e aprovada, ser6

assinada pelo Presidente e pelo Secret6rio, na forma do Regulamento deste

Conselho Permanente do CCP.
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