






































Conselho das Comunidades Portuguesas 

Recomendac;:ao 

0 CPCP reunido em Lisboa em 27 /28 de Setembro aprova a seguinte 
recomendac;:ii.o: 

'7olicita-se am, Senhores Deputudos eleitos pcla emiernc;;ii.o e nos Grupos (j�\1amentmes para encaminhurem u iniciativa de q tw o Co_nsclho das
i.'1•l 
01I1unidades Portuguesai, no Mnncto sf'ja introct11z1cto na Constituic;;ao 

Conse!ho das 61.r,,�g:J'>fab1ioa,i:•1ifl0rtuguesu, coma 6rgao represcntante oficial do nossa 
emigrac;:iio. Isto, em apuio a propostu do Senhor Deputado CaJ!os Luis. 

Recomenda, ainda, que ta] introduc;:ii.o ocorra no pr6ximo processo de 
alterac;:ii.o constitucional. 

Lisl.Joa, '.28 de Selem bro de '.2001 

Consel11ei1 o 

T 







Conselbo das Comunidades Portuguesas 

RECOMENDAQAO 

Os Conselheiros do CPCP reunidos em Lisboa em 27 e 28 de Setembro 

de �O(J l aprovam a segninte reromFnrla<,'ao· 
,.····�•::·1 

�t �3\}\espeitante a regulamentagao cta Lei 1::l/g8 e no 1nuadro da
�•\. -i 
·�•::--:,_=..,.

I ' r• ' l ' ·,u!!.,t,i,;,-,,,,,:,co'iilfata:¢ab·•:.:de''·professores para o Ensino de Lingua e Cultura

Portuguesas no estrangeiro, seJam tidos em consideragao OR

.[JU! lugueses vu lusodescendentes residentes nos paises de acolhimento, 

com habilitagoes suficientes ou pr6prias para lec.donar, nao lhes 

limitando o tempo de contratagao . 

. ....... ;...:. .. , .. 

( .'· � .';,:, .-

,JUSTINO C 'STA 

Conselherro 



Ccmsetho tins Comzmidades Port11g11esas 

RESOLU<;:AO SOBRE SEGURAN<;:A SOCIAL 

0 CPCCP reunido em Lisboa, em 27 e 28 de Setembro aprovou a 
seguinte Resolw;:ao ap6s ter ouvido e debatido o Relat6rio sabre 
Segurmic;;.t .Social apresentado nessa · reuuiau pdors Co11rsdl1<si1os 
Fernando Pinhal c Antonio Almeida e Silva, mc111bros do CPCCP 

,,..--..\ not'f)l':ados pat a o Conselho C'onsnltivo <le flegun:mc;;a Sona!

U��. 
Jfd \ 
'1�t · () C'PC'C'P alerta as antoridades governarncntais para a realidade 

Cor,sefbo dt<, Ct,mui,)!£'.i!JPAS!�fil.,,.· daR Comnnidades Portuguesas, marcada por um
envelhecimento acelerado que implica uma maior preocupar;ao com 
as questoes sociais e de ve_lhicc. 

2. 0 CPCCP salfo11La a 1iece::ssi<.la<.le <le:: U111a maiu1 e:: alieY.uaua
informar;ao sabre direitos (particularmente no tocante as Reformas)
em direcc;ao <las nossas Comnnidades, com a edic;:ao de documentos
escritos, mas tambem com a deslocac;;ao de funcionarios da
!sr,gnrarn;a Rnrial aus palsei; Y.Ue u sulicila1e111.

3. 0 CPCCP salienta a-necessidade, tambem, de se reforc;;ar os Sectores
f''"''·•i;� Sociais Consularcs para uma 111elhu1 respusla aos problemas 

adequada dos 
.,¢.::.-

�'I-'.; .,.,�:,:.. -

ij!i " {1::i!Jt'A 5'!xistentes; completados por uma Formac;:ao 
;�%, �:.;,:._s..�:..r 

'<·t,,;;?( funcionarios des·ses Postos Consulares. 

•Finalmente o CPCCP solicita as autoridades competentes quc sc apoiem
previament9 nos Conselheiros, nas secc,:oes Lucais uu Regiu11ais du CCP
quando sc trate de 11egocia1;t1es 1,ilaterair,;

Lisboa, 28 de Setembro de 2001 

Jos MANUEL MACHADO

Presidente do CPCCP 
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0 Secretario de Estado das Comunidades Portuguesas 
� 

c o Prrsicle11te Jo Co11selho Permrtnentc do < 'onse]ho das 

Con1unirlarlr.s Pcit·lt1gt1es<1s (CCP) rettnirmn cm Pnris no 

(;, ctia 11 cte Sc>te"mbro, para analisaren1 a situa(,<,iiO criadn 

pelos novos dados eleitorais, e concordaram em submeter 

a apreciayao do Conselho Permanente do CCP, yue se 

reune em Lisboa nos pr6ximos dias 27 e 28, a 

µossibilidade de serem adiadas as pr6ximas eleiyoes, de 

formu u pern1itir un1u raµiJa 1evisao Ja Lei 48/96, 

C 

· ,wrovada pela Assembleia da Republica, garantindo a_ssin1
•C' 
-

. 

o mclhor--·funciona1nento do CCP, pela ad_<2P.yao de
-� .

. .. -

criterios de representatividade que salvaguardem o futuro

deste importante 6rgao de consulta do Goven10 e de

represeritayao das Comunidades Portuguesas.
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�ntidade significativa que estao numa fase de analise e aprecia9ao Constata-se 
iguahne11le quc ate au presente momento o maior volume de candidaturas e de 
beneficiarios se reparte essencialmente entre os portugueses residentes no Brasil , na 
Venezuela e na A fi-ic-a do Sul . 

12- Por fim foi solicitada a intercessao do DRISS , que acedeu , para que
atraves da tutela preessionasse as autoridades espanholas no sentido de que as medi<las 
em materia de Ser;uran9a Social e imlcmniL.at6rias atribuidas aos cidadaos portugueses 
afcctados pelo " Sindrome T6xico " Oleo de Colza" fossem cumpridas e concedidas .. 

Concluida que foi a tematica , aproveitamos no fim para nos congratularmos 
com o trabalho efectnado ao longo dcsta rf'uniuo , pdu eordialidude 4ue J.Hesidiu a 
mesma bem como manifo�tainos o alto apreyo quc1 pela realiza1:ao cksta reuniuo quf'r 
p0los !!Sclau,cilm,ulos pieslados . Tivemos amda oportunidade de salientar • atraves da 
aniilise <lo trnl,alho 'Ill<' nos foi apn,s\lntado , a a,vli',, PRlSS 110 L,wupo das 1t:lar,:6b 
iute111aclo11uis em materia de Segmanr,:a Social - f pena que dosse facto a opiniao 
public;a nao tenha conhecimento . Por fun. fiwmos votos para que outras 1r,;unioes desle 
tipo se venhnm u rcali,rn periodicwuenle bem como que as sugest6'es/.t,ropostas por 
nos apresentadas fosscm tidas em considera,;:ab, em suma que tanto estas como as 
conclusoes finais fossem imp!ementadas . Salientamos iguahnente a disponibrlidade, <lo 
Conse'!ho Pemmrnmle do Co11sel110 das Comurndades Portuguesas , representando o 
sentir e a preocupa,;:ao de todos o,; Conselbeiros do CCP , legltimos porta-vozes das 
comunidacks qne re,presentam , em 1<cowpuuhm- a ternatica e a probJematica que esta 
dentro da esfera de ac,;:ao do DRISS , particularmente em tudo o que diz respeito a
Seguran,;:a Social de todos os Portugueses Emigrantes . · 

Por sua vez o DRISS , atraves do seu director, agradecendo as palavras que !bes 
' . 

dirigimos , congratulon-se pela qualidude do tta!,alho dl:ls�uvolv1do , 1eg,istou wrn 
muilo iutei esse todas as quest6"es que fomos Ievantando e sugestoes/propostas que 
fomos propondo 

I 
anotando-as de forma a que as mesmas chegassem aos organismos 

cQ.mpetentes , reiterou a disponibilidade e abertura tanto pessoal como dos Servi,;:os 
pitra mantec e refon;m- os canais de dialogo cxistentes dcntro deste, Conselho Consultivo 
e em pa1iiculm- coin o CCP bem como para analisar todas questoes que o CCP entenda 
CO!JlO pertinentes ·, Desta forma propos , numa primeira abordagem e· c.i\su.lta· , o que 

• ein principio foi aceite mas que futuramente tera de ser confirmada , a data de 21 de
Dezembro de 2001 como data provavel .da pr6xima reuniao .

·· Imediatamcule a seguir , o l)irector do DRISS dcu por encerrada a reuniao a
partir da qu<jl se elaborou estc rclat6rio circ1mstanciado que podcra eveulualmente ser 
escJarecido e comp!ementado oral e pontualmente sobre cada uma das temf,ticas pelos 
Conselheiros presentes . 

Le6n , 24 de Setembro de 200 l 

). .'.ouselheit os 

' 

Fernando Marque Pinbal 

/. 








