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ATA DA QUINQUAGESIMA SEGUNI}A REUNIAO DO COI\SELH

PERMANENTE DO CCP, realizada on-line pelo aplicativo ZOAI|lf., a 20

margo de 2021, com inicio ds 14h00 de Lisboa, para tratar da seguinte ordem

dia: 1) AprovagSo da Ata da reunifio de 13103; 2) Constituigdo do Grupo

Trabalho para propor alteragdes legislativas e melhorias aos atos eleitorais

Comunidades; 3) Equival6ncia de diplomas de ensino superior obtidos

estrangeiro por portugueses e luso-descendentes; 4) Proposta orgamentSria

futuro CCP para 2022 (debate inicial); 5) GT Mem6ria do CCP (relat6rio

necessidades); 6) ReuniSo presencial em Lisboa - junho e inicio de preparagdo

temas, programaqdo e convites; e 7) Assuntos Gerais. Presentes os

titulares Fl5vio Martins, Amadeu Batel, Angelo Hofto, Ligia Fernandes,

Marques, Daniel Loureiro e Maria de Lurdes Almeida. Justificaram ausOncia

Conselheiros Pedro Rupio, substituido por seu suplente, o Cons. Rui Barata,

Manuel Coelho. Presentes como convidados e em representagfio das

Tem6ticas os Conselheiros Antonio Freitas, Josd Duarte, Paulo Martins,

Cxdia, Maria Violante e Gabriel Marques. A reuni5o iniciou-se ds 14h05

Lisboa com a vericiagdo do quorum necess6rio. O Cons. Fl5vio

agradeceu a presenga de todos/as, especialmente da Cons. Maria de

Almeida, ainda convalescendo no leito do hospital onde foi submetida a

cirurgia na peffra, e passando-se de imediato ir votagio da ordem do dia, o

Amadeu Batel prop6s a retirada do ponto 4, o que foi aprovado. No ponto 1

AprovagSo da Ata da reunido de 13103, a mesma aprovada sem retificagdes

ser6 circulada por todos os Conselheiros do CCP e ao GSECP. Passando-se

ponto 2) Constituigdo do Grupo de Trabalho para propor alteragdes legislativas

melhorias aos atos eleitorais nas Comunidades, o Cons. FlSvio

relembrou o que havia sido aprovado na reuni6o extraordinaria do dia 13

e pediu ao Cons. Jos6 Duarte, Coordenador da ComissSo Tem6tica de

Consulares e ParticipagSo Civica, que informasse quais os 3 (tr6s)
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que a sua CT indicaria a compor o GT. O Cons. Jos6 Duarte disse

indigitavam-se os Conselheiros Paulo Martins, Sdrgio Tavares e Vasco

Em seguida o Cons. Fl6vio Martins sugeriu tamb6m e pelo CP os

Amadeu Batel, Manuel Coelho e Angelo Horto, considerando suas experiOncir

pois estSo no CCP hii muitos anos. Em votag6o, aprovou-se por unanimidade

Resolugdo 0112021, que ser6 publicitada, e que o referido GT ser6 constituf

pelos nomes referidos, ser6 presidido pelo Cons. Amadeu Batel e ter6 ate o

20 de abril para encaminhar um texto consolidado (com suas

porrnenorizadas) a ser remetido aos Conselhos Regionais e ao CP

manifestagdes e contribuig6es. De tudo isso seril dado noticia, por oficio,

SECP, Dra. Berta Nunes. Passando-se ao ponto 3) Equival6ncia de diplomas

ensino superior obtidos no estrangeiro por portugueses e luso-descendentes, cuj

tema foi pautado a partir de preocupagdo do Cons. Manuel Coelho. A

algumas manifestagdes dos presentes, foi informado que o CP/CCP durante

semana contatou a Sra. Diretora-Geral Adjunta da DGES,

GonEalves, agendando-se uma reunido de alguns Conselheiros (especialmente

CT de Assunstos Sociais e Econ6micos) com a DGES, que ocorrerS por

remota online no dia 12 de abril, ds 14h30 de Lisboa. Considerando-se a

do ponto 4 originariamente previsto, passou-se ao novo ponto 4) GT Mem6ria

CCP (relat6rio e necessidades). Neste tema foi informado que durante a

foram enviados pelo Instituto Diplom6tico, deposit6rio do material do C

diversos documentos digitalizados. Que ainda parecem faltar alguns documen

e isso serd verificado pelo nosso GT, mas que houve um avango para resol

dessa demanda com a ajuda do GSECP. Mais entrevistas foram realizadas

aguarda-se um calend6rio de outras que ainda faltam ser agendadas

rcalizadas pelo GT e todo esse material ser6 disponibilizado no site do

tendo sido novamente indicado que alguns ex e atuais conselheiros/as sej

entrevistados tamb6m. Seguindo-se ao (agora) ponto 5) Reuni6o presencial
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Lisboa, ficou deliberado que, em fungao do periodo ainda inst6vel quanto

controlo da pandemia, que as reuni6es das Comissdes TemSticas ocorrerdo

maio e que a reuniao anual do GPCCP dever6 ser realizada na segunda

de junho, em data a ser definida mais adiante, evitando-se mais adiamentos.

datas previstas de 2 a4 de junho desconsideraram haver feriado no dia 03, o

as inviabiliza; tamb6m ndo se dever6 agendar nada na semana do dez de junho

finalemnte, foi lembrado pelo Cons. Amadeu Batel, evitar-se a irltima semana

junho pois ser6o os dias finais da presid6ncia portuguesa na IIE,, propondo

datas de 14 a 16 de junho. Os temas foram indicados (Lei do CCP, revi

Orgamento do CCP para 2021; Revis6o de leis eleitorais; Processo do

consulado; etc) e ser6 apresentada na pr6xima reunido online, uma

inicial de programaqdo pela mesa diretora do CPCCP, sugerindo-se

solicitar d SECP autorizaEdo para mais um dia (um quarto dia) objetivando-se

celebrag6o dos 40 anos do CCP. Passando-se ao ponto 6) Assuntos Gerais,

Cons. Flivio Martins disse que prop6s ao grupo "Democracia Participativa",

Partido Socialista, o agendamento da reunido acerca do "voto digital" para o

2213, ds 19h00 de Lisboa, mas ainda ndo teve confirmagfio; logo que tenha

avisar aos conselheiros integrantes do GT hoje constituido. O Cons. Rui

falou do observat6rio da EmigraqSo que propde um Protocolo de

com o CCP, sugeriu um estudo para identificar investigadores universitarios

Ambito das Comunidades Portuguesas e lembrou da reuniSo do dia

2113, drs 17h00 de Lisboa, com diretores da SEDES. Ap6s outras di

interveng6es, n6o havendo mais nada a tratar, a presente reunido foi

pela 17h15 (hora de Lisboa), mandando-se lavrar esta Ata, c6pia fiel

trabalhos realizados e que, ap6s lida e aprovada, ser6 assinada pelo Presidente

pelo Secretdrio, na forma do Regulamento deste Conselho Permanente do CCP.
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