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Lisboa, 05 de Abril de 2004 

Reuniao do Conselho Permanente do CCP, dias 5, 6 e 7 de abril de 2004. 
Assembleia da Repilblica - Lisboa - Portugal 

Sendo as 9:00 horas do dia 5 de abril, e, estando presentes na Sala D. Maria II da 
Assembleia da Repilblica os mernbros do Conselho Permanente, Conselheiros; Eduardo 
Dias, Rui Paz, Manuel Beja, Gabriel Fernandes, Jose Figueiredo, Jose Luis Ferreira, Jose 
Morais, Carlos Pereira, Antonio Almeida, Inacio Pereira, Laurentino Esteves, Alcides 
Martins, Artur Cabugueira, Silverio Silva e Jose Coutinho, e, tendo coma convidados os 
Conselheiros Luis Panasco, de Uruguay, Claudinor Oliveira, EUA, Antonio Ferreira, Brasil, 
e Fernando Pinhal da Espanha, o Presidente do Conselho Permanente Dr. Antonio de 
Almeida e Silva deu inicio a reuniao. 

Durante a mesma foram apresentadas mo,;:6es, propostas e recornenda,;:6es cujas 
aprova,;:6es ou reprovat;:5es constarn em anexo, de igual maneira foram expostos pelos 
responsaveis os relatorios de diversos pelouros, 

No decurso da reuniao, foi recebida a subcornissao das Cornunidades 
Portuguesas corn representa,;:ao dos Grupos Parlamentares. 

Foi efectivada a assinatura do Protocolo de Coopera,;:ao entre o Conselho das 
Comunidades Portuguesas e o Institute Nacional para Aproveitamento dos Tempos Livres 
dos Trabalhadores, INATEL. Tambem foi realizada no Ministerio dos Negocios 
Estrangeiros uma reuniao com o Sr. Secretario de Estado Dr. Jose Cesario, a quern lhe 
foi apresentado o relatorio do Ensino de Portugues no estrangeiro abrangendo a consulta 
que neste sentido foi encaminhada pela Secretaria de Estado, igualrnente foi abordado o 
problema do nao adiantamento de verbas para o Conselho e foi-lhe entregue o relatorio 
do Or,;:amento que abordava esta problematica. 

0 Conselho Permanente realizou na Sala do Senado urna Sessao Solene com 
motive da celebra,;:ao dos 30 anos do 25 de Abril, onde assistirarn personalidades 
convidadas. 

Para terrninar foi rnanifestada opiniao rnajoritaria pelos presentes para marcar a 
proxirna reuniao do Conselho Permanente para 28, 29 e 30 de Outubro. 

Inacio Afonso de Gouveia Pereira 
Prirneiro Secretario do Conselho Permanente do C.C.P . 
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Conselho das Comunidades Portuguesas 

' 

RECOMENDA�AO 

SEGURANCA SOCIAL 

- Considerando que as quest5es em materia de segurani;;a social sao de

particular interesse para as Comunidades Portuguesas espalhadas pelo

Mundo;

- Considerando que Portugal tern acordos de segurani;;a social com

varios pafses, mas ainda ha pafses com os quais eles nao existem;

Considerando que a situai;;ao das Comunidades Portuguesas, em

materia de segurani;;a social, varia consoante as Comunidades se

·.•. imsirar:n•nos pafses da Uniao Europeia, em pafses que tenham acordos

de segurani;;a social com Portugal e em pa[ses onde nao existem

quaisquer acordos; 

- Considerando o Acordo em materia de invalidez existente entre o

Grao-Ducado do Luxemburgo e Portugal que permite que o estado de

invalidez seja reconhecido, em determinadas circunstancias, pelos

organismos de segurani;;a social dos dois pa[ses;

- Considerando a situai;;ao dos pensionistas portugueses da Sufi;;a

residentes em Portugal que tern problemas de acesso aos cuidados de

saude em Portugal;
- Considerando que a partir do dia 1 de Junho de 2004 vai entrar em

vigor o Cartao Europeu de Segurani;;a Social;

0 Conselho Permanente do CCP, reunido em Lisboa em 5, 6 e 7 de Abril de 

2004, recomenda: 

a) Que sejam inventariados e postos a disposii;;ao dos Conselheiros das

Comunidades os Acordos de Segurani;;a Social existentes;

b) Que sejam distribu[dos aos Conselheiros o Regulamento 1408/71 da

UE, bem como o Acordo entre a Sufi;;a e a UE;

c) Que o Acordo entre Portugal e o Luxemburgo seja distribu[do aos

Conselheiros do Conselho Permanente;
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Conse!ho das Comunidades Portuguesas 

d) Que seja avaliada a possibilidade da celebrac:;ao de acordos

semelhantes com os restantes pafses onde existam Comunidades

Portuguesas e em particular da Uniao Europeia;

e) Que seja avaliada a possibilidade de renegociac:;ao do Acordo entre a

UE e Sufc:;a de modo a resolver a situac:;ao extremamente delicada em

que vivem os pensionistas portugueses da Sufc:;a;

f) Que Portugal ponha em execuc:;ao todos os mecanismos para par em

pratica a partir do dia 1 de Junho de 2004 o Cartao Europeu de

Seguranc:;a Social;

g) Que uma conferencia (ou varias em func:;ao dos continentes ou dos

·'Acordos, de Seguranc:;a Social existentes) seja organizada com a

participa<;ao dos parceiros sociais e dos Conselheiros do Conselho

permanente para inventariar, discutir e propor soluc:;oes aos diferentes

problemas existentes nesta materia .

Lisboa, 5 de Abril de 2004 
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Conselho das Comzenidades Portuguesas 

RECOMENDAc;.li.o 

ESCOLAS PORTUGUESAS NO MUNDO 

a) Considerando que o ensino da Ungua e da Cultura Portuguesas e um

valor fundamental da identidade portuguesa e da lusofonia;

b) Considerando que a Ungua e a Cultura Portuguesas sao factores de

prestfgio para a imagem de Portugal no Mundo;

c) Considerando que a Ungua e a Cultura Portuguesas sao os valores

mais seguros de "exporta�ao" de Portugal

q Cqn!ie)h,o PE:!,rm,anente do CCP, reunido em Lisboa em 5, 6 e 7 de Abril de 
-. ,·. , .. '·. ·". ,,_" ' _., . ':" ' ' 

2004, recomenda: 

1. Que o Estado Portugues, por intermedio do Ministerio da Educa�ao,

estude a viabilidade econ6mica e financeira da cria�ao de novas

EscoLAS P0RTUGUESAS a semelhan�a do que acontece em Macau e em

Mo�ambique

2. Que o Estado Portugues, por intermedio da Secretaria de Estado das

Comunidades Portuguesas, fa�a um inquerito junto das Comunidades

Portuguesas para saber do interesse das comunidades em acolherem

uma Escola portuguesa.

3. Que o Estado Portugues, por intermedio do Ministerio dos Neg6cios

Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas, ausculte os paises de

acolhimento sobre as condi�oes infraestruturais, econ6micas e

financeiras que poderiam ser postas a disposi�ao para a instala�ao

dessas escolas.

Lisboa, 5 de Abril de 2004 

0 Con ,elheir 

I 
EDUARDO DIAS 
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Conselho dos Comunidades Porrugue.sa.� 
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RECOMENDA�AO 

Tendo em conta a necessidade urgente de uma Polftica de Ensino da Lingua 

Portuguesa no Canada e Estados Unidos da America, que se proceda a um 

levantamento das necessidades destas Comunidades e se procure, onde 

.'iJb?sfvel, acordos bilaterais com os respectivos Governos dos pafses de 
,_.;. �.-

·:�a'/::olhimento e maior utilidade das Associa�oes Portuguesas af existentes.

Lisboa, 5 de Abril de 2004 

O Conselheiro Membro d 
I 

/ 

LAURENTINO ESTEVES 
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0 Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas 
considerando a indisponibilidade dos membros do Governo para estarem 
presentes na reuniao do Conselho de 5, 6 e 7 de Abril, e em particular da 

•• 

0

['1iqistra dos Neg6cios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas, protesta 
'--: �•"· 

•0fdti-nalmente contra este comportamento e espera que no futuro este tipo de

, a.t)typ�? ,r\�9-;>�):J;!nham a repetir.
0 Conselho Permanente do CCP espera que o Governo considere no 

futuro o CCP com mais respeito face as suas competencias de representante 
das Comunidades Portuguesas residentes no estrangeiro. 

Lisboa, 7 de Abril de 2004 
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Agradece-se aos Senhores Conselheiros e Convidados das Reunioes do 

Conselho permanente o favor de observarem os seguintes preceitos durante 

as reunioes: 

1. As intervenc;oes nao devem ultrapassar os quatro minutos par

Conselheiro. Aas Convidados ser-lhes-a atribufdo um tempo prudencial

concordante com o tema a tratar;
(,11 :�-',,-·, J.;, f.·",;;;•,;.,;:",��;:f:,,,:., ?t}r!'",(,i!•.: 

2. Os Conselheiros, uma vez incorporadas as reunioes, devem limitar as

0 

" 
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suas safdas da sala a razoes estritamente necessarias;

3. Os presentes na sala devem procurar manter os telem6veis desligados,

posto que perturba o normal desenvolvimento da reuniao.

Lisboa, 7 de Abril de 2004 

Os Conselheiros 

1t:of:7 



Moc;:ilo 

Manuel Beja, obrigado pelo TRABALHO que tiveste e por te lembrares desta 

homenagem ao 25 de Abril que, coma eu, ha milhares de jovens espalhados 

por todo o Mundo que gostariam de fazer parte desta solene comemora�ao 

dos 30 anos de aniversario, vista que a partir do 25 de Abril que eles se 

sentiram mais Portugueses por poderem, mais uma vez, visitar Portugal livres 

e sem medo de serem presos por emigrarem para se livrarem da tropa. 

Em meu name e de milhares de emigrantes nos EUA, o nosso muito obrigado 

porque foi um momenta muito lindo, e por vezes emocional, fazer parte do 

Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas e desta homenagem, 

para mim que finalmente pude por um cravo vermelho ao peito e sentir-me 

um deles que ja ha 30 anos tinham a visao do que Portugal viria a ser a partir 

dessa data. 

Ao mesmo tempo gostava de agradecer ao Presidente do Conselho 

Permanente pelas palavras calorosas que disse sabre os que participaram no 

25 de Abril e pelos que continuam a sua luta no dia-a-dia nas suas 

Comunidades espalhadas pelo Mundo. 

"Viva o 25 de Abril". 

Lisboa, 7 de Abril de 2004 

0 Conselheiro 

JOSE P. MORAIS 
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Conse!ho das Comunidades Portuguesas 
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MotAO 

INSTITUTO CAMOES 

CENTROS CULTURAIS 

As delega(;oes do Instituto Camoes e os Centros Culturais espalhados pelo 

Mundo, que tern como principal missao a difusao da Lingua e da Cultura, tern 

vindo a sofrer restri(;Oes or(;amentais que dificultam a execu(;ao dos seus 

objectivos. 

✓ Tendo em conta o valor fundamental da difusao da Lingua e da

Cultura Portuguesas, consagrado constitucionalmente;

· · :.:,. ·,,i, ''Ti'!rrdi:i'-·em conta que a difusao da Lingua e da Cultura Portuguesas e

um factor de prestfgio e de promo(;ao da imagem de Portugal no 

Mundo; 

✓ Tendo em conta que a redu(;ao or(;amental e a diminui(;ao dos meios

humanos e materiais do Instituto Camoes e dos Centros Culturais

prejudica a imagem de Portugal e dos Portugueses .

0 Conselho Permanente do CCP, na sua reuniao de 5, 6 e 7 de Abril, em 

Lisboa decide: 

a) Lamentar que os cortes or(;amentas se fa(;am numa area tao sensfvel

para a imagem de Portugal;

b) Propoe · o refor(;O dos meios humanos, materiais e financeiros do

Instituto Camoes e dos Centros Culturais;

c) Propoe uma maior interliga(;ao entre o Instituto Camoes e os Centros

Culturais com as Comunidades onde estao inseridos e, em particular,

com os Conselheiros eleitos.

Lisboa, 5 de Abril de 2004 

EDUARDO DIAS 

I'} .- /' 
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Conse!ho das Comunidades Portuguesas 
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Jose Pereira Coutinho, membro do Conselho Permanente do Conselho 

das Comunidades Portuguesas, vem por este meio apresentar nesta reuniao 

do CP uma mo�ao solicitando apoio e solidariedade de todos os membros do 

CP para com a questao dos cerca de quatro mil aposentados e pensionistas de 

Macau que terao, no final do corrente mes de Abril de 2004, de apresentar 
;.,;•·,, 

';;C/�):igatoriamente o "Certificado de Prova de Vida" emitido pelo CGP em Macau, 
\.,,.-;,. 

junta da CGA. 
·· . ; E'sta'e ·urrfci medida redundante e arbitraria porque ainda recentemente,

mais precisamente em Janeiro do corrente ano, os mesmos tiveram de 

apresentar os formularios M-11-RFl a fim de ficarem isentos do IRS e 

enviados a CGA ap6s devidamente visados pelas autoridades fiscais de Macau, 

ou seja para a CGA, passado mes e meio, muitos aposentados e pensionistas 
tern grande possibilidade de terem falecido . 

Lisboa, 5 de Abril de 2004 

O Conselheiro 

JOSE PEREIRA COUTINHO 
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PROPOSTA 

Os Conselheiros da Regiao de Africa propoem e pedem a Senhora Ministra das 

Finan\;as que reconsidere a taxa de tributa\;aO dos investimentos prediais para 

os Emigrantes, por ela fixada em taxa !'.mica de 25% sabre o valor bruto, para 

a taxa anterior a 2004 que era de 12%. 

Esta taxa nao s6 discrimina os nao residentes no territ6rio nacional, coma 

tambem desmotiva possfveis investidores da diaspora, em Portugal. 

Lisboa, 7 de Abril de 2004 

Os Conselheiros 

ARTUR CABUGUEJRA SILVERIO SILVA 
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PROPOSTA 

Os Conselheiros da Regiao de Africa propoem que na base do ensino da lingua 

e cultura portuguesas na diaspora, seja aberta uma Escola Oficial de 

Portugues em Joanesburgo, na provincia de Gauteng, a exemplo da existente 

no Maputo e em Windhoek - Namibia. 

Esta escola iria colmatar parte das dificuldades existentes a nivel de ensino e 

cultura da lingua portuguesa. 

Lisboa, 7 de Abril de 2004 

Os Conselheiros 

ARTUR CABUGUEIRA SILVERIO SILVA 
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2. Esta regra como sabe, esteve em aplica�q e, foi considerada legal_ desde
que o CCP foi criado, minimizando desta forma o adianto que os pr6prios
Conselheiros se vem for9c1dos a assumir no cumprimento das suas
funy6es.

3. Se nao se proceder a disponibiliza�o do adianto dos 50%, para as
sea;:oes locais e regionais seria impossfvel o funcionamento destas, posto
que nenhuma estrutura do Conselho tern personalidade juridica nos pafses
de acolhimento e como tal seria dificil algum tipo de financiamento.

4. Deve-se considerer tambem o caracter honorifico das funy6es de
Conselheiro, e evitar a penaliza�o dos seus membros, que com a nao
aplica�o desta regra estariam obrigados a pagar para poder exercer a
suas funy6es.•

Neste sentido apelo a sua sensibilidade e compreensao e, alerto-o sabre um'a 
situa�o que trairia como consequencia a inevitavel morte funcional do Conselho. 

Agradecendo desde ja as suas providencias neste sentido, fico de V. Ex.a 
muito atenciosamente ... 

Com os melhores cumprimentos 

Inacio Afonso de Gouveia Pereira 
Pelouro do or9c1mento do CP - CCP 

Sede: Consulado Gera1 de Portugal, Campo Alegre, Cbacao, Caracas, Venezuela E-mail: ccpvenezuela@cantv.net 
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4. Recomenda-se ao Conselho Permanente debrui;:ar-se sabre a
problematica dos gastos excessivos na obteni;:ao de boletos aereos
exigindo que estes sejam emitidos onde resultem substancialmente
menos onerosos.

5. E de recomendar igualmente que o Conselho Permanente em justa
defesa do direito que assiste aos afectados, exija que lhe seja
reembolsado o valor correspondente aos custos dos boletos de
viagem a Lisboa na ocasiao de cumprir com as responsabilidades
assumidas coma Conselheiros das Comunidades Portuguesas.

Noutro ordem de ideias, queremos expressar na presente, aos colegas 
conselheiros Jose Xavier e Carlos Pereira o nosso reconhecimento pelo merit6rio 
aporte de sugestoes sabre as regras para suportar as despesas do on;:amento. 

E par ultimo pedimos a sua compreensao, se o trabalho realizado nao 
expoe completamente as expectativas desejadas, assim coma possfveis erros 
gramaticais que sao o resultado da falta do ensino do Portugues as comunidades 
emigradas. 

o fonso de Gouveia Pereira / Venezuela
-,-----

Jose Joao Morais Pereira / EUA
Pelouro do on;:amento 
Conselho Permanente 

Sede: Consulado Geml de Portugal, Campo Alegre, Chacao, Caracas, Venezuela E-mail: ccpvenezuela@cantv.net 
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Co11selbo dos Comunidatks l'ortugue= 

Pelouro de Transportes, Viagens e Alojamentos 

ESCLARECIMENTO 

_ Em virtude de nao ter sido englobado nas consultas efectuadas com o INATEL, 
"'f,tambem porque foi decidido que tudo o que fosse relacionado com 

:'·�c:omodai;:ao e viagens dos Conselheiros, devia ser reservado e pago em 
,.·._.,-, .'..-· :·Portugal; ,pel9,,q.ue nao achei necessario fazer qualquer relat6rio, embora possa 

provar que existem grandes difereni;:as entre as viagens compradas em 
Portugal e as requisitadas e compradas nos pafses de residencia dos nossos 
Conselheiros, bem assim coma havendo uma oferta do INATEL se poderia 
evitar as despesas feitas em Hoteis que temos vindo a utilizar, sem grand.es 
vantagens. 

.Lisboa, 6 de Abril de 2004 

O Conselheiro - Regiao de Africa 
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Conselbo das Co11111111ilades l'orruguesas 

ou se possfvel a cria\;ao de um Senado da Rept.'.iblica representativo da 

emigra\;ao. 

Este Pelouro reitera o desejo de fazer de 2004 o ano da participa\;ao, da 

cidadania, publicitando na RTPi e outros meios de comunica\;aO, que os 

emigrantes se inscrevam no Consulado da sua area de residencia: "Participem. 

Votem. Quern nao vota nao conta". Lembre-se que: "o poder politico pertence 

ao povo - artigo 108 da C.R.P., que o exerce atraves do sufragio universal, 

igual, directo, secreto e peri6dico, do referenda e das demais formas previstas 

na. Cqnstitui\;ao". Inscreva-se e vote, recomenda\;ao do Conselho Permanente 
. _ ;  . ·,. ' ,>; ",· · .

das Comunidades Portuguesas". 

Sao pois estas ideias que tenho a honra de submeter aos membros deste 

Conselho para o debate e seu aperfei\;oamento. 

Lisboa, 5 de Abril de 2004 

0 Conselheiro 
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