








Conselho das Comunidades Portuguesas 

Mo<;.ii.O 

0 Corn,elho Permanente das Comunidades Portuguesas reunido na 

Assembleia da Republica em 3 e 4 de Outubro de 2002, apresenta a sua 

prteoc-npac;ao da situac;5.o ac-.tual rlrrn instalac;fi<"'� <la f1nr-i('datle Poi Luguesa de 

Hf'nf'flc-<"'nda c Socorros Mutuo8 ern Ducnos Aires c 4ue se e11eo11Lravam 

,.f"nc-0rrar!a11 ag11a1clattclo dtwisau do Puch,1 ,T11clida1 i(I da lfoµuLlica tla 
_,y ;M\:fiit:, 
1,J Argl'ln'filna.
"'<s,\ ', .. _,,, -- '��"•"' 

Deve 1 C88allar-se que estas inslalac,;oes sao de uma das mais tradicionais 
(,'n,:hs'l0o d .. 7s (-:U,nw,·- ··,/(ldJs Potl!ip.!1escs 

assodac;oes fikmtr6picas da nossa emig1w;;fi<1, ttao s(, da Argentiua eumo de 

todo o continente sul-amerieauu, com 130 anos de existencia. 

Solicita as autoridades portuguesas e argentinas para que ajudem a resolver 

esta importante questao para a Comunidade Portuguesa na Argentina. 

Lisboa, 4 de Outubro de 2002 

JOAQUIM COELHO CAMPINA 

CONSELHEIRO PELA ARGENTINA 





Conse/ho das Comunidades Portuguesas 

RECOMENDAQAO 

A actual situac;:ao do Conselho das Comunidades Portuguesas ex1ge
uma resposta imediata ao impasse em que o mesmo se encontra.

0 Cottsdlw Pt·tmaueule du l'l'l', sewsivel a eslcJ. [Jiul,lemulieu., vem
pugnando pela sua ime<liata resoluc;iio. Nesse sentido, foi trn.nsmitida a �;ua

. : \ :51 prt;;R.§ppac;:ao, Laulu uus ()rgforn dR Tntela bem coma aos Grupos
:ll{ {t�t�:�; 
'�,l'a'f,M:men.tares, sugerindo um cu1,ju11lu c.le [Jiuµuslas <!UC vi;;avatu a 1evbau

·c..:��,�,�-

c,.,11seU,o tla (Ee'i'7.lif81{9'6'>i:?t!1YW6omitantemente a realizac;:ao do Processo Eleiloral.
Scnsivel as preocupa1,:ues du Cuuselhu Permanente, tanto o Governo

como os Grupos Parlamentares, depois de analisarem as propostas
apresentadas, foi possivel chegar-se ao texto aprovado pela Assemhleia <la
Republica constante da Lei 21/2002.

Em cumprimento a disposic;:a.o legal, torna-se imperiosa a realizac;a.o do
Processo Eleitoral dentro do mais curto prazo de tempo. Entretanto, para

( , que _9:mesmo se possa dcscnrolar nas 111el1101es cuw.li1,:ues pussiveis, Lanto do
ponto de vista organico coma institucional, e se possa perspectivar uma
1i1alui· p�J:dpai;:ao civica da Comunidade .Portuguesa emigrante, sem querer
protelar e arncrntar por mnito mais tc>mpo a sitnac;:a.o actual, sngenmos qn<'
sejam criadas as condic;:6es adequadas, atendendo as seguintes
considerac;:oes:

·, .....
.. 

1. Que esteia salvaguardndn ntempn<lnm('nt(" a dahorac;:ao r, afixac;:ao pw a
consulta dos Cade1110s Eleilurais, ja que nalguns casos face a exiguidad1c
de recursos humanos nao tern sido possivel a sua execuc;:a.o;





( 

Conselho das Cormmidades Portuguesas 

7. Atendendo ainda ao facto das condi96es climatcricas serem diferenles nos

dois hemisferios, as festividades natalicias e os periodos de ferias que

provocam o fluxo e movimenlos rnigrat6rios da populagao factores que

dificultam a participagao civica activa e passiva de potenciais cidadaos

.: '():/t, 
Eli'Hfr\hi.1 para o CCP se:ja nos pr6ximos dias 29 e 30 de Margo de ?.00:l 

Lisboa, 3 de Outuhro de 2002 

0 
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Conse/ho das Comunidades Portuguesas 

R.ESOLUQAO 

0 CPCP delibera que sejam suportadas pelas verbas do CCP os acrescimos 

de despesa decorrentes da vinda antecipada a Lisboa do Conselheiro Manuel 

Mdo, qne pat ltt'lfHHI numa reuniao no Mrnislfaiu tla Etlucdc,;EiCJ, e q11e i-;e 

Lisboa, 3 de Outubro ck ?.002 

JOSE MACHADO 

0 I'RESIDENTR DO CONSELHO 
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Conselho das Comunidades Portuguesas 

R.ESOLUyAO 

0 Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas, reunido nesta data 

na Assembleia da Republica, e nos termos dos Artigos 15. 0 e 18.0 da 

Lei n. 0 118/Vu, CU!Il u llUVU 1euae<,:ii.o <la.t!H pela Lei 11.'' '.21/U'.2, decide que u 

(Ju!iwno rP-sP.n1acta no ori;;,,nwttlo gt-tal de 2002 Lio Cu1rnel110 t.lus 
' -l ,�,. ', � 
c{��{pictactf\s Portugucsas, no valor de 12'1.fiCJCJ ,'17 Et1101< 1 lksliw,da a l!tua 

··,t·,:!J:1�·

,:nr1:-e!h,J 5Je8�hlJM,,UiWJ}i\9, 1gbr,naria do CCP, que nao se realizara neste ano, devera ser

rateada entre as estruturas do CCP na forma testabelecida por este Orgii.o e 

na mesma propon;:ao. 

Lisboa, 3 de Outubro de 2002 

Jostt MAC:HADO 

'RESIDEN1 '1E 
































