
















































































































































































































Conselho das Comunidades Portuguesas 

Conselho Permanente 

l. Os pedidos de transferencia das verbas aprovadas deverao serenviados ao Gabinete de Ligaqao ao CCP, de acordo com o
f>cspad10 11.<• t:, dt S. [,',x. ,1 {) SF( :[ 1

, ltltdi,Hllf a aptt'Sfltla\-·a(1 d(> respectivo projecto or<;amental aprovado pelo ClJCP para cada uma das sec<;oes do CCP. 8. Em 31 de Outuhro de cada ano, as secc;oes serao informadas._._do seu respectivo balanc;o on;a1nental e deverao enca1ninhar, ,.·_:.para o Gabinete de Liga<;ao, ate 30 de Novembro do mesmo ano, 
,,F. !', ,' os ,pediclos de11, rccmholso das suas dcspcsas, dcvidamcntc ·cocipr6vaclas·, mesmo que tenham ultrapassado o or<;amento quelhe fora atribufdo.9. Em 15 de Dezembro do mesmo ano, e no caso de aindae.xisti1e111 vet Las Hau utiliza<las, U GaLiuele <le Ligac;au ell viara aCornissao <le Gestao F inanceira do CPCP e ao Secretariado umrelat6rio com o balan<;o or<;amental existente, incluindo omontante dos pedidos de reembolso de despesas comprovadas,por secs:ao, para efeitos de atribui<;ao das verbas nao utilizadas.10. A Comissao de Gestao .Financeira de acordo com oSecretariado responsabilizar-se-a pela distribuic;ao equitativa dasverbas ·. nao utilizadas, de fonna proporcional ao nLunero decoriselheiros· das sec<;oes constantes do relat6rio elaborado peloGabinete de Liga<;ao.

Lisboa, 9 de Abril de 1999 
A '�s·1 (C cl') nton10 1 va ana a Conselheiro 

















Esta situa9ao come9a a ser deveras preocupante, cabendo ao Conselho Permanente 
encontrar, urgentemente, mecanismos 4ue vennitam wuforir wna maior visiuili<la<le as 
actividades do Conselho <las Comunidades Portuguesas. 

Tal tarefa, passa por uma maior aproxima9ao entre todas as estrnturns do Conselho, 
atraves de uma troca mais estreita e regular de informa9oes. 

As recomenda9oes e propostas apresentadas pelo Conselho <las Comunidades 
Portuguesas, devem ser editadas anualmente. 0 Conselho Permanente devc, igualmcntc, 
cdilur os csludos ,� rclul(irios c1uc vcnhmn a scr procluzidos. 

Devem ser remetidas, sistematicamente, informa9oes sobre as actividades do Conselho 
para os 6rgaos de comunica9ao social, em pmticular para aqueles vocacionados para as 
comw1kla<les porluguesas. 

Por ultimo, o Conselho Permanente deve passar a dispor, nao s6 de endere90 de correio 
electr6nico, como tambem de um dominio registado no campo da INTERNET, o qual 
permita aceder a uma informa9ao constantemente actualizada e a participa9ao dos 
interessados nos Foruns de debate entretanto lan9ados, sobre os Estudos/Relat6rios 
concluidos pelo Conselho Permanente. 

Lisboa, 9 de Abril de 1999. 
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Conselho das Comunidades Portuguesas 
Cvnselho Permanente 

l-1, '-

' , I •. :!f1 

⇒ Entendemos que uma decisao rapida e urgente deve ser
tomada, pelo M.N.E. ou pela S.E.E. no sentido dos
Consulados cessarem a rctcn�ao ilcgal dos documentos de
trahalho f <1f t>sta<lia <lns portngnt>sfs .

. .. . 
.... ,.J .. 

Lisboa, 9 de Abril de 1999 

Jose Machado 
Justino Costa 

Membros do Conselho Permanente 



Conselho das Comunidades Portuguesas 

Comelho Fen11ane11te 

Os n1e1nbros do CPCP reconheccn1 e louvam o cnvolvirncnt.o 
·.,�taos varios partidos politicos nacionais na elaborac;ao e aprovac;ao

, •• ·.·.''.· ,_1d� ,uw,.�J�;roposxa,,_de Altera�ao ao ex1guo or�amento elaborado 

' 

" 

·pela, SEGif?i.-para o CCP para o ano de 1999, permitindo, assim,
assegurar as condic;oes 1n1nin1as para o seu funcionamento, de
acorJo coin o projeclo on;a1nenLal aprovaJo por esle CPCP.

Assembleia da Republica, 9 de Abril de 1999. 

' . 



j] 
I 

MO�A.O 

H.wendo noL.ici�l de urna proxima <lesloca�ao <le Sua Excelencia
o Presidente da Republica, a R.A.S. aquando da tomada de posse

:'-Jo 11ovo P1esi<le11Le <lesle l-Ja.is . 
. Considerando que o Conselho das Comunidades Portuguesas, 
, c;omo unic;o. 6rgao representativo eleito por sufrar;io universal, 
<1f.vf'ria tf'r nma partiripac;ao no programa Of'ssa visita. 
Contudo, parccc-nos q ue ja co1ne�J. a ser u1nJ. nonna gcrJ.l, J.s 
Entidades Diplomaticas Portuguesas continuam a ignorar este 
orr;ao representativo, marginalizan<lo-o de qualquer participa�ao 
esquecendo-se que este 6rgao foi criado por Decreto-Lei 
proposto pelo Governo vigente. 
La1nenta1nos a atiLude <los Diplornalas ponugueses <la R.A.S. e 
pe<limos qur rst,1 situac;ao srja rnrrigi<l .. 1 prlo Govrrno 
Portugues. Seria oportuno que houvesse uma notificas:ao <lo 
Mi11islerio <los Negocios Eslra11geiros aos Ji_µlo1ualas q_ue 
tomam destas atitudes no sentido de as evitarem. 

Lisboa, 9 de Abril de 1999 

Justino Costa 
Jose Machado 

Membros do Conselho Permanente 



Conselho das Comunidades Portuguesas 
Conselhv Permanente 

Mo�Ao 

Dado que as transferencias electr6nicas de reembolso de despesas
aos consel hei ros do crcr constituem, nos ban cos dos pa1ses de

· .·: acolhimento, uma prova oficial de receita que poder vir a ser
, :��Ir,j,.q.Js-.fpreta1a pelas autoridades fiscais do pa.1.s_, torna-se
ne'ces·saPio: ·. 'que a SECP en vie, anualmente, um relat6rio
con1pleto de todas as re1nessas enviadas para as contas bancarias
dos conselheiros.

Assembleia da Republica, 9 de Abril de 1999.



Conselho das Comunfdades Portugaesas 

:.. ... 

MOc;Ao 

(J C. 1-'. 1nauifesla e volLa a refor�·ar a sua preocupac;ao com a
<lt>r0rtac;a0 <le portugueses nomeadamente jovens, do Canada, 

· Esla<los Uni<los e Bermudas .
. Estas deporta<_;oes, alem do impacto que tern nas comunidades
· dos · pafses de acolhimento e em Portugal, e na sua f orma
desumana e crud, o �.P. apda ao Governo Portugufs cine
desenvolva un1a ac<_;ao activa e111 def esa des Le deponados atra ves
de vias diplomaticas e demais meios ao seu alcance.

Lisboa, 9 de Abril de 1999 



le,-; 
���

Conselho das Comunidades Portuguesas 

Conselho Permanente 

MOc;Ao 

DIREITOS CiVICOS E CIDADANIA 

0 peso do numero, no peso do voto! 

' : ;�-�� 

1 
• •• _.,..,_· 1,.,�) /-;�:,�(J�Ldrr,i<lr,,,,_na sna rr11n1a0 cir Ahril cir 1999, larn;;ar nm

, ·,, apelar; :.as- suas estruturas a nf vel mundial e a cada Conselheiro 
individualmcntc, as Associac;ocs Portugucsas C as Comunidades 
Portuguesas e1n geral, para que se conjuguem os esfon;os de 
todos no sentido de uma inscric;ao macic;a dos portugueses nos 
Cadcrnos Elcitorais. 
T al permitira uma plena cidadania, em Lerrnos Je direiLos 
dvicos, assim como uma melhor atenc;ao dos poderes poHticos 
aos problemas das Comunidades . 

. 0 CPCP sauJa as suas eslruluras e Consell1ei1os que ja i11iciara1u 
: tais C.aUilp,1nhas peb Inscric;:io e Voto dos Portugueses e apela as
, ��tq,ridaqes po,rtug-y.esas para um maior apoio a tais iniciativas 
que pretendemos se alarguem ao Mundo inteiro, porque quern 
nao vota, nao conta! 

LisLoa, 8 de Abril de 1999 

Jose Machado 
Justino Costa 

Membros do Conselho Permanente 



'' ' 

MO<;Ao 

Considerando os ultimas dcscnvolvimcntos cm Timor-Leste, 
llOIItr:ada1uelll.e elll l .iqui\·a, f'lll (lllf' itdonuac;Of'S [idf'dig11as 
confirmam o assassinato de dezenas de pessoas in def esas, por 
parte de grupos pr6-intcgracionistas, coin o i1npLicito apoio de 

: f on;as militares indonesias, o ClJl:lJ manifestando 
; .. ,. ,, ,· '• ;, ' 

1) o seu re_µuJiu _µela u11Ja Je viuleucia _µer_µeLraJa cu11L1a a
popula�ao civil timorense

2) e critica face ao inexplicavel alhea1nento da co1nunidade
internacional

Solidariza-se cu111 a resisLeucia Jc Ti111ur-LcsLc, 11a _µcssua Ju scu 
HJe1 Xa11a11a Gus111au, i11ce11Li va11Ju PurLugal a _µ1essiu11a1 a 
ONU para que tome medidas claras e inequfvocas para a soluc;ao 
do territ6rio. 

�" .. , . ...__ 8 de Abril de 1999 

Antonio Sampaia (Australia) 
Membro do Conselho Permanente 







Conselho das Comunidades Portuguesas 

Conselhu Fe, 11wnente 

Moc;Ao 

A situa�ao de guerra que a Guine-Bissau enfrentou 
recentemente, levou a que varios portugueses ficassem sem os 

. seus 11egocios, desL1u1dos 1->elos co11fro11Los aunados. 
_;>{O Governo Portugues, atraves da Secretaria de Estado da 

.-·, 1 , . 1L 
Co9prr�wa.o, atribuiti uma verba de 1,5 milhoes de contos, para 

· que, essesnlnossos compatriotas f ossem indemnizados e assim
poderen1 reabrir os seus neg6cios.
No Reino do Lesotho, em setembro de 1998 aconteceu uma
situa<;ao idcntica, Clll quc con1crciantcs portugueses ta1nbe111
f oran1 v1tin1as de u1na guerra perdendo to dos os seus neg6cios.
Por isso pensamos que um subsidio, baseado nos mesmos
prindpios, deve ser atribuido a esses nossos compatriotas.
Estes gestos de solidariedade s6 engrandecem o nosso Pais .

. ,, , 

KoJolf o Mi1 a11Ja 
Tony Saramago 

Conselheiros de Africa do Sul 



CONSELHO PERMANENTE 
t-k(f� :bE,_. 

SAUDAC::AO 

(J C.P.C.P. convicto de represcntar o sentir do conjunto dos 
Conselheiros e dos Comunidades Portup;uesas espalha<las pelo 
Mundo, aprova nma san<la�ao <lirigi<la ao Prof. Fm1<lio 
Guerreiro, Combatente da Liberdade, que este ano completa os 

� seus 100 anos. 
A sua vida, em Portugal e no estrangeiro, na luta contra a 
Ditadura Salazarista, contra a Ditadura l•'ranquista (con1batendo 
heroicamcntc ao lado dos rcpublicanos espanh6is) e contra a 
invasao Nazi, organizando a Resistencia e libertando a cidade de 
Montauban. 
Toda a sua vida em Portugal e no estrangeiro foi um exemplo a 
ser seguiJo 1->elas gera<;oes acluais e f uLu1 as, 11a Jefesa Ja 
JigniJaJe hurnana e na luta tenaz contra todas as fonnas de 
opressao e de explora�ao. 

· Muitos Parabens Professor!
Continue connosco por muitos e muitos anos!

Justino da Costa 
Jose Machado 





: :, 

MO<;::AO 

Solicitamos junto do Ministerio das Financ;as ou de quern de 
direito quc scjam tomadas mcdidas imcdiatas no scntido da 
supressao do imposto (IKS) sohrr os juros das contas hancarias 
relacionadas con1 as rernessas dos emigranles como forma de 
ev iLat <1 ue essas mesuws 1c.111cssas 1>ossa111 vii a sci dcµosiLadas 
em zonas ditas "off-shore" internacionais em detrimento de 

r -".,. . ',. ..J • • •• / � 

· frazer riqueza e beneHcios para Portugal. 

Lisboa, 7 de Abril de 1999 

Justino Costa (F ranc;a) 
Jose Machado (F ranc;a) 



Conselho das Comllnidades Port11g11esas 
Co11Jtllw Pe, 11u111t1tt£ 

Africa do Slll 

31/03/199 

Os Conselheiros Permanentes da Africa do Sul propoem que seja 
nomeada uma Professor do Ensino B�sico para a Escola Lusitana 
de Harare. 

PGnsamos que a situa'ra� 
19? .-:ll1inns rsCJistarlne; nr, 

justified puis existem ate ao momenta 
�nc:;.ino l'u1 Luyu!:;11.,. 

Esta situai,:ao requerp umn c:;nlus:ao urgente, poi. 
dos pilares mais importantes da Sociedade. 

0 ensino deve de ser ministrado por profissionais. 

o ii'naino e um

PO Box 1150, Rosettenville 2130 • Tel/Fax: (011) 434-4811 • Telemovel: 082-953-4819 



Col!Selho das Comu11idades Porruguesas 

Co11sdho l'er111a11c11tc 

Africa do Sul 

MO�AO 

lh/O-:r./1999 

� 

01-' rt< <11 <11, t 11m """" L•ct.:it1st1ras 1.nte1-nac1.ona1.s, a {)fr .i.Ld Llu Sul 
encontt·d �L' u11L1 I:::' U!:, tl<d� 111 irrtf-'it <1'-> pe,1(...,1,,11,, ,rim ma1s v1rilonc1.a 
no mundo. 

A Comunid.de Portuquc::>sw. infelizmentP t<'l.mh�m P vi t i111r1 d�.l � 
situacao, vendo um grande numero de compatriotas serem vitimas 

I � 

de tentativas de violencia, roubo, viola�oes e muitos chegam a 
ser a assasinados. 

De Janeiro a Mdr�o 
,rimr,at,-i nti'I.,;. 

de 1999 ja foram assassinados mais de dez 

Pcrante esta situnr,nn rrilica, ondlii nao ,se deslumbrw.m 
melhoramentos, o Coordenador da Seccao da Africa do Sul 
propoe que sejam criados Gabinetes d� Apoio as vitimas P seus 
familiar-es, nos diferenles Consulados na R�publica da Africa 
do Sul. 

0 trauma rJllP 

enfrentam sao 
de ilpoio e de 

os sobreviventPs P 
de tal maneira grave, 
e:< tt-Pm<'I i mrn,-t.=inr i,.. 

ns fomiliares rl"� vitima� 
que a cria�ao de um centro 

PO Box I 150, Roscttenvillc 2130 • Tel/Fax: (011) 434-48 I I • Telemovel: 082-953-48 I 9 



Co11Selho das Comu11idades Portuguesas 
Come/ho Pemw11elltr 

Africa do Sul 

MOt;AO 

16/03/1999 

, 

(I E!!ne1nn lid [ illljllct rc11 lllYUl=bd lid (HI .LLd 
passam por um periodo de dificuldade, 
materi�l de apoio ( livros ). 

t.lu Sul 
devido 

� e-m 1"1(1C
1

nml1tql1F> 
ha falta de 

o� Cunselheiros �ermanentes da
Governo Portugu�s atribuia
livros para serem destribuidos

Africa do Sul, propoem que o 
um subsiduo para aquisi�ao de 
aos estudantes. 

A sobrevivencia da 
Africano depPnrlP rln 

Lingua e Cultura Portuguesa no continente 
iltv�nturls. 

PO Box 1150, Rosettenville 2130 • Tel/Fax: (011) 434-4811 • Telemovel: 082-953-4819 



Consol/Jo Jas Comuniilades Po11'14gUtJS135 

JOVENS LUSO-DESCENDENTES 

Na sua reuniao Plenaria de Setemhro de 1998, foi proposto para 
ocupar um lugar no Conselho N acional da J uventude, um 
jovem luso-descendcntc, rcsidcntc cn1 Prarn;a. (Europa) 
Co1no e 6bvio, serao os jovens luso-Jesce11Je11tes, os verJaJeiros 
condutores luturos das nossas Cornunidades espalhadas pelo 
Mundo. 
Acreditamos por isso, que tudo o que fizermos nesse campo de 
OS apoiar na direq:ao correcta scra indispcnsavcl. 
Seria portanto importante, de trabalha.r no sentido de realizar 
Luna vez por auo, reunioes Regionais dos jovens luso
dcsccndcntes (uni representante de cada pa.is), sendo cnviado ao 
representante no Conselho Nacional da Juventude, o resultado 
dos seus trabalhos nos dif erentes continentes, pois nao ha duvida 
que serao os pr6prios jovens a conhecer com mais profundidade 
OS seus proprios prohlemas. 

Lisboa, 7 de Abril de 1999 

J oaquim Coelho Campina (Argentina) 



•. 

llEC(JMEN DA<.s:A() 

0 Conselho Permanente recomenda ao Ministerio dos Neg6cios 
Estraneeiros que defira com a maior brevidade o pedido 
JPl'fSfllt.Hlo 11elc1 P.1ul1..lixa<.b de PoHugal Ha Arge11Li11a, co111 o 

fim de realizar em Buenos Aires uma reuniao de Consules 
Honorarios, a fin1 de prepara los e capacita los e111 situa�oes 
pontuais que redundara en1 beneficio de 1nuitos dos nossos 
compatriotas que residem a milhares de quil6metros da nossa 
F,mbaixada e Sec<_;ao Consular sediada na capital argentina. 

Lisboa, 7 de Abril de 1999 

J0aq11im C0rlh0 Camrina (Argrntina) 
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RECOMENDA�.AO 

ALe11Je11Jo a siLua<;J.O urgenle e a serieJaJe no resLabelecirnenlo 
do cnsino de portugucs c rcspcctivos apoios, o CPCP propoe ao 
Governo Portugues que seja dado aos ernigrantes do Canada, 
Estados 1 J nidos c ncrmudas as mcsn1as oport.unidades de ensino 
concedidas as outras Comunidades Portuguesas. 

. ··� . 

Assembleia da Rep11blica, 9 de Abril de 1999 

Memhr0 <l0 C.0nselho Pern1anente-











CNE para os manifestos enos ua sua aualise, vroporcionando, dessa forma, runa orientayao 
diferente daquela que foi indicada no referido Parecer. 

Alias, mfo se compreende como e que run 6rga'.o da imp01tancia do CND, que se pretende 
repteseutati vo de todos os sectores <la sociedade portuguesa com responsabilidades na Area da 
educayao e da formayao, nao abrange na sua compos19ao qualquer representante de uma das 
parcelas mais activas da populayao portuguesa - os cerca de 4,5 milhoes de portugueses 
residentes no estrangeiro. 

Recomenda\:ao 

Assim, rt1,iomtmdamos ao Govt1ruo (f m, aHt11·t1 urgllutllmllnh1 o (l uadrn It,gislativo q ut1 

define a composi�ao do Conselho Nacional de Educa�ao, no sentido de que no mesmo 
passe a figurar um represeutaute dos portueueses residentes no estrangeiro, a designar 

pelo Conselho das Comunidades Portuguesas. 
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