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PROTESTO PELA ACTUA<;:AO DAS AUTORIDADES ESPANHOLAS E DE 

SOLIDARIEDADE COM O DEPUTADO FRANCISCO Lou<;:A E 

COM O GRUPO DE PORTUGUESES QUE O ACOMPANHOU 

Cl Ccmsdho I'tTrnHrwnlc clus Comt mic luc lt·i, Pot l l Lgt w1m1, !l[it t<f,f'l tln 
,u.:\;eU mais veeme11Le !J!ULe;;Lu J,.>ela acluac,;au lla;; aut01illatles puli<:ic1.is 

,::•:/_: 'espanholas nos extintos .postos fronteiric;:os de Vila Verde de Ficalho e
, .. c;l�.,;.J<;rf�:,clf)a,,.Frontera, no passado dia 21 de Jnnho rfr 200'2, <lata <la 

rimt>iru du l J F, reuli�ucin em Stsvilhn, nr.tunc;:ii.o rnprnf.f.iva que nao 
permitiu a entrada em territ6rio espanhol de um 1:;n1po cie portnv1eses 
litleratlu j,.>elu tlej,.>ulatlu F1a11ci8co Louc;:a que foi agred1do, grupo quc 
tinha coma intenc;:iio manifestar-se pacificamente em Sevilha, facto que 
infringe os mais elementares principios consignados na Carta Universal 
dos Direitos do Homem bem coma os acordos existentes na U.E. quer 
em materia de liberdade de opiniao e de manifesta9iio dessa opiniiio, 

qucr ainda na libcrdade de circula9ao de pessoas e bens, quer em 
matcria dos acordos de Schengen, qucr igualmente no capitulo du 
determinac;:ao do estado de excepc;:iio prerrogativa que cada Estado 
Meml;lro disp6e para situac;:6es que ponham em causa a sua integridade 
territorial. 

Esle Conselho Perrnanenle d.o Cousellw d.as Comunidade8 

Portuguesas faz votos que situac;:6es deste tipo jamais se repitam sob 
qualquer pretexto. 

FERNANDO MARQUES PINHAL 

Conselheiro 
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Camefba rlas Co11111nidt1des Purt11g1wsas 

DELIBERACAO 

V,..("1{ I 

Caso p{e seja passive! 1,1tilizar nas despesas de provimento

do CPCP parte da verba de 25.000 cantos afecta a cobertura dos custos 

,om a r<"lmiii.o plf'naria ck 2002, ,wriam transff'rirlos 18 000 f'lffOS pRrR 

t"is(f" dd((I d£Ls Vf"th£Ls ntribllidns tis t'"r,trntnrnr, qnr, n!'lo tinham 

solicitado qualquer transferencia ate esta data, rateando-se aquele 

montRntf' propordonalmf'ntf' por torlos aqnf'IRs 

U Gabinete de Ligac;;ao informani. as eslruluras as quais forem 

1ditd.lhiS vet Las des la lieliLe1ac;;au. 

Lisboa, 28 de Junho de 2002 
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Conselbo das Comu11idt1des Purluguesas 

DELIBERACA.O 

0 CPCP dehberou, segu1ndo os mesmos criterios adoptados para 

as suas despesas de funcionamento aprovadas nesta data, atribuir um 

quantitativo de 1000 eurm, para c.ompartic.ipar naR de8pe8a8 de 

c.lesluca<,:au c.lus l!lel!lU!US c.lu crcr a Cuuveu<,:au do Norte das 

Conn 111.irladei; I'orti 1e1 teRaR 

Lisboa, 28 de Junho de 2002 
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Co11Se!ho das Com1midades Portuguesas ( 

CONSELHO PERMANENTE DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS 

SUGESTOES DE ALTERA�A.O A. PROPOSTA DE LEI ELABORADA PELO GOVERNO, 
(COM VISTA A. AL TERA�A.O DA LEI N.0 48/96 DE 4 DE SETEMBRO) 

COM BASE NA ANTERIOR PROPOSTA DO C.P.C.P. E NAS PROPOSTAS 
Al'RESENTADAS l'ELOS URUPOS l'ARLAiv1ENTAll.ES DO P.S. E DO l'.C.P. 

A Pro_posta de Lei com vista a revisao <la Lei n.0 48/96, apresenlada pelo Govemo e aprovada em 
.Conielho de Ministros, expressa a posi91io que o actual Govemo assume numa materia quo 
afoot�, sobrctudo, as rela9oes do pais com a sua diaspora. E um assunto quo dove preooupar 

. todos, pela _sua importanoia estrategica no ambito de uma renovada e tao desejada visao politica 
paia as 11ossas eomunida<les. Uma visao que, para se1 hem sucedida, 1equei o esf0190 colectivo 
de todos os que acreditam na democratiza9ao deste pals, na vivencia plena de ·uma sociedade 
livre, jusla e solidaria, e no aprofundamento de uma democracia parlicipaliva. 

0 Govemo e todos os grupos parlamentares, com a humilde participa9ao deste Conselho, tern 
agora uma excelente oportunidade para, finalmente, tentar assegurar a sua autonomia e a sua 
desgovemamentaliza9ao, dando-lhes a relevancia que constitucionalmente merece, no sentido de 
acabar, uma vez por todas, com a sua instrumentaliza9ao e assegurar, de forma definitiva, o seu 
fi.mc.10nrunento efwaz em pro! das c.ommudades portuguesas no l\mbito da sua fim9iio oonsultiva 
e representativa. 

As sugestoes aqui apresentadas por este Conselho Permanente, tern base nas consultas que foram 
dirigidas a todos os memhros do C'onselho, por uma r.omissao t'!spi,r.ialmE!nti, di,signada para o 
efeito, nas recomenda9oes recebidas de varios Conselheiros, de Sec9oes Lucais e de Conselhos 
Regionais, e na analise da Proposta de Lei do Govemo e demais propostas dos referidos grupos 
parlamentares. Sao sugestoes que reflectem uma vontade genuina de corrigir as dificuldades 
vividas ao lougo de quase ciuco auos de rna.udalo, 110 curnµ1irneulo de wua legisla91io ornissu e 
de I eoonheoidas difiouldades na sua aplioa9ao pratioa. 

Deste modo, reconhecendo tambem a necessidade de ser legislado um Estatuto do Conselheiro, 
no desejo expresso de contribuir para uma defini9ao mais actualizada das atribui9oes do 
Conselho e para o me!horamento da sua estrutura organica e funcional, os membros deste 
Conselho Permanente, ap6s um aprofundado estudo de todas as propostas que baixaram ii 
Comissao de Assuntos Ruropeus e Politica Rxtema, propoem as seguintes correci;:oes ou 
aditamentos a Proposta de Lei elaborada pelo Govemo: 


















