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30 de Setembro 2004 

Senhores 
Conselheiros Membros do CP do CCP 

Tendo em conta a aproximm;:ao do estudo debate e aprova9ao pela 
Assembleia da Republica do Or9amento de Estado para o ano 2005, 
torna-se oportuno que o Conselho das Comunidades Portuguesas emita 
as sugestoes pertinentes as verbas que !he deverao ser atribuidas no 
pr6ximo ano. 

Neste sentido solicitei via e-mail e atraves do Gabinete de liga9ao aos 
Coordenadores Regionais, aos Coordenadores das sec9oes locais e ainda 
aos Conselheiros onde estas sec9oes nao foram criadas, preparassem os 
projectos de or9amentos para 2005 que considerassem necessiirio ou 
suficiente para o funcionamento do CCP na sua area. 

No entanto procedi a efectuar alguns calculos, tomando como base os 
or9amentos executados em anos anteriores, considerando especialmente 
a ocasiao da Reuniao Pleniiria, no entendido que esta deverii realizar-se 
no pr6ximo ano, considerando em ditos calculos as verbas previstas para 
essa reuniao. 

Ate a data recebi algumas propostas de or9amentos via e-mail de 
diversas estruturas deste Conselho, que no meu entender devem ser 
analisadas e considerados os argumentos dos conselheiros que as 
efectuaram. 

Sem tentar por em causa a necessidade or9amental por parte das 
estruturas das quantias expostas nalgumas sugestoes encaminhadas a 
este pelouro, devo alertar que torna-se inviiivel atingir tais quantias 
obedecendo as regras de distribui9ao aprovadas pelo Pleniirio do CCP, 
sendo que para atingir estes objectivos obedecendo a distribui9ao global, 
o Or9amento total do CCP atingiria quantias astron6micas que sabemos,
nunca seriam sequer consideradas.

Neste sentido devo pedir aos colegas que analisem os meus ciilculos 
sobre um projecto de or9amento para uma possivel recomenda9ao a 
quern de direito, o qual foi trabalhado tomando em considera9ao as 
seguintes questoes: 

Conselho Permanente do C. das Comunidadcs Portuguesas • Asscmbleia da RcpU.blica Sala Dona Maria I 





G:..�,
---•, 
, •. ,, CONSELHO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS 

CONSELHO PERMANENTE 

Passo a informar sobre as propostas on;amentais recebidas ate a data 
neste pelouro, para ser consideradas pelos meus distinguidos colegas e 
possam assim emitir parecer ou sugestoes sobre a posi9ao a tomar. 

Estrutura Quantia da proposta 

Andorra .......................................... 4.456 euros 
Alemanha ....................................... 10.000 euros 
Fnmra ............................................ 24.000 euros 
Canada ........................................... 13.500 euros 
Rolanda ......................................... 5.050 euros 
Conselho Regional Europa ........... 95. 700 euros 

Para uma melhor analise das propostas realizadas e da sua repercussao 
no or9amento global, em anexo envio os calculos realizados tomando 
como base a proposta do Conselho Regional da Europa, e de salientar 
que o facto de ser o numero de maior quantia nao e o que mais afecta a 
globalidade dos numeros, se consideramos a proposta da Holanda ou 
Andorra. 

Agrade90 as vossas sugest5es sobre o aqui apresentado. 

Com os melhores cumprimentos amigos ... 

Inacio Afonso de Gouveia Pereira 
Prirneiro Secretario 

Pelouro das Finan9as 

Conselho Permanente do C. das Comunidades Porluguesas - Assembleia da Rep(1blica Sala Dona Maria l 
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II RELATORIO DO RESPONSAVEL PELO PELOURO 
"IGUALDADE DE DIREITOS E ASSUNTOS 

CONSULARES" 

1. Perfaz quase 1 (um) ano desde a data em que apresentamos o

( ··· ultimo relat6rio sobre a materia referida em epigrafe e apresentado
ao SECP, sendo neste momento em Lisboa, em que decorrem os
trabalhos do Conselho Permanente, uma oportunidade unica de
fazermos um balan90 da situa9ao, e por outro lado continuarmos
em conjunto a dar o nosso contributo nesta materia.

2. Somos todos unanimes em considerar que os consulados
constituem uma importante extensao da maquina burocratica da
administra9ao publica portuguesa nos paises estrangeiros e que
devem ter como missao principal, servir os seus compatriotas que
residem no estrangeiro.

3. Para alem da importante vertente econ6mica num mundo cada
vez mais global e competitivo e a que Portugal nao foge as regras
de competi9ao e que nao deve estar alheio, devemos contudo levar
sempre em considera9ao, de que satisfazer as necessidades da
comunidades portugueses espalhadas pelo mundo, principalmente
os compatriotas mais desprotegidos e desfavorecidos, assunto que
constitui de facto a mais importante prioridade das prioridades.

4. Volvido cerca de 1 (um) ano da apresenta9ao do nosso relat6rio,
salvo raras excep96es, continuamos a verificar o incremento de
queixas dos nossos compatriotas espalhados pelo mundo, a
maioria, centrando quanto a forma como sao prestados os servi90s
consulares.
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Conselho das Comunidades Portuguesas 

Estas questoes merecem que sejam no futuro tratadas pelo 
respectivo Grupo de Trabalho sugeridas em recente reuniao pelo 
Sr. Secretario de Estado para as Comunidades Portuguesas. 

30de Outubro de 2004. 

Jose Pereira Coutinho 
Conselheiro das Comunidades Portugueses 
Membro do Conselho Permanente 
Responsavel pelo Pelouro "Igualdade de Direitos e Assuntos 
Consulares" 
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Conselho das Comunidades Portuguesas 

Zimbabwe 

PELOURO 

NEGOCIOS E INVESTIMENTOS 

Quando em Novembro de 2003, o CPCP criou este PELOURO, 
fe-lo com a inten9ao de que os Conselheiros, nas suas areas de 
ac9ao, pudessem opinar, informar e colaborar, dentro da medida 
do possivel, com as varias Organiza9oes e Institui9oes Estatais ou 
ONGs ligadas as Exporta95es, Tmporta95es e Tnvestimentos que a 
nivel individual ou colectivo, porventura, estivessem interessadas 
na sua colabora9ao, para investir ou exportar para os Pafses de 
acolhimento. 

Com o intuito de colher vasta informa9ao de como se desenvolve 
a nossa exporta9ao, quais os produtos de maior aceita9ao no 
mercado mundial e aqueles que, porventura, podiam ser 
exportados e o nao sao, depois de varios contactos, leituras e 
pesquisas, os Conselheiros responsaveis pelo pelouro e abaixo 
assinados chegaram a conclusao do seguinte: 

A diversidade do mercado e tao vasta e tao diferente de Pafs para 
Pais que se tomou e torna dificil, do nosso ponto de vista, poder 
dar uma colabora9ao efectiva aquelas Tnstitui95es sem que elas a 
pe9am directamente, j a que, de momento, o fazem atraves das 
Embaixadas ou dos adidos comerciais, onde eles existem. Estes 
desconhecem ou nao tern interesse em saber que existe um 
Conselho das Comunidades e que este tern elementos muito 
validos que, se contactados, lhes poderao ser tao ou mais uteis do 
que aqueles. 

Sabe-se que existe um mercado fabuloso a nfvel mundial para os 
produtores e exportadores Portugueses, nomeadamente, nos 
vinhos, texteis, azeite, corti9a e turismo. Nota-se, no entanto, a 
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fa�ta de uniao na � promo9a� 
/ 

, O,s produtos portuguese�� alem do -
vinho do Porto e em'parte O aieite, sao,-ainda, de dificii 
coloca9ao. Temos, neste caso, os queijos, os enchidos, os 
enlatados, os biscoitos, o chocolate de amendoa, etc. Alguns, por 
falta de regulamenta9ao, outros por falta de incentivos e apoios a 
exporta9ao e, consequentemente, a desmoraliza9ao de hipoteticos 
exportadores. 

As regioes podiam fazer propaganda conjunta e, depois, cada um 
vender de acordo com a sua capacidade a quaiidade. 1'1Jeste 
aspecto, Portugal precisa de acabar com a burocracia e seguir o 
exemplo da Espanha e ate do Brasii em que os projectos sao 
resolvidos n o  pr6prio momento. Em Portugal pensa-se, estuda-se 

r 1 • , 11 1'1 • , • • 1 • 
• 

e so aepo1s se rraoama no proJecto. Ass1m, se expnca sermos, 
economicamente, dos ultimas da Europa, embora, ja tenhamos 
mostrado ao mundo inteiro que o Pavo Portugues e muito vaiido, 
que e mesmo dos melhores do mundo. 

0 alargamento a Leste, a 1 de Iviaio ultimo, de mais dez paises, 
elevou para 25 o numero de paises da Uniao Europeia. Estes 
novas Paises trazem-nos, concerteza, variadissimas oportunidades 
de Investimento e ate a nfvel de exporta9ao. Serao os Investidores 
e Exportadores Portugueses capazes de se ian9arem, enquanto 
povo, com um olhar positivo de luta no caminho das 
oportunidades que este desafio comporta? 

Se este momenta nao for aproveitado, muito mal ira a nossa 
economia, ja que Portugal, nos uitimos quatro anos, tern vindo a 
perder investimento directo estrangeiro (IDE), c om as remessas a 
cairem dos 6,787 milh5es de d6lares no ano de 2000 para os 962 
milhoes de d6lares em 2003, conforme estatfstica publicada pela 
Conferencia para o Comercio e Desenvoivimento da Organiza9ao 
das Na96es Unidas (U1�CTAD, na sigla inglesa). 





/"--

\. . 

de tudo, na sua experiencia de gestores Industriais no pafses da 
sua residencia. 

ARTlJR CABUGlJEJRA (Zimbabwe) 
JOSE P. 1'.1ORAIS ( E. U. A. ) 

Pelouro - Neg6cios e Investime 
Conselho Permanente 
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Conselho das Comunidades Portuguesas 

PROPOSTA 

a) Criar condi95es especiais de tarifas aereas para jovens emigrantes e luso descendentes,

com idades entre 16 e 30 anos, a partir dos seus paises de residencia.

b) 

c) 

Criar condi95es especiais para alojamento com unidades hoteleiras a pre90 acessivel para 

os jovens emigrantes e luso descendentes, bem assim com o INATEL, conforme 

protocolo de coopera9ao assinado recentemente em Lisboa. 

Oferta de transporte rodoviario de e para os aeroportos nacionais/intemacionais, para 

apanharem os transportes terrestres para os seus destinos dentro de Portugal, coma par 

exemplo Esta9ao de Santa Apolonia e Terminal de Rodovia Nacional. 

d) Patrocinio de excursoes a varios pontos de interesse turistico e hist6rico de maior relevo

em Portugal, com guia profissional bilingue conforme os idiomas dos paises donde

venham.

e) Cria9ao dum balcao de apoio nos tres principais aeroportos do pals, para receberem os

turistas portugueses, especialmente os luso descendentes, encaminhando-os e orientando

os, conforme os seus itinerarios ou requisitos.

f) Que as linhas aereas nacionais e regionais (TAP / ASAT A e outras) tom em em con ta as

necessidades das Comunidades facilitando os melhores horarios, itinerarios e transporte

de bagagem ate ao seu destino (isto no que se refere aos A9ores), usando uma tarifa

l'mica.

Desta forma as nossas comunidades ficariam mais bem servidas e o nosso pais prestaria um 

BOM servi90 a todos os Emigrantes Portugueses, o que tern faltado ha muito. 

Silverio Silva 

Conselheiro Permanente e 

Coordenador da Regiao de Africa 







































































Conselho das Comunidades Portuguesas 

PELOURO DOS ASSUNTOS EUROPEUS E COMUNITARIOS 

1. Portugal integra a Uniao Europeia desde 1986.
Actualmente, a Uniao Europeia e composta por 25 pafses, ap6s a adesao de
dez novas Estados a partir do dia 1 de Maio de 2004.

2.":, A legislac;ao europeia (Tratados, Regulamentos, Directivas, Recomendac;6es, 
;{fj�ordos, etc.) e cada vez mais a fonte de direitos, deveres ou garantias dos 
_:"'ti�adaos que residem ou trabalham no espac;o da UE. 
'..,,I.�,W;t11ilSI]itJS�·dl\J,e a soberania dos Estados esta cada vez mais reduzida na 

medida em que a legislac;ao internacional e de grau superior a nacional. 

3. No quadro desta legislac;ao que e extremamente complexa e quase
desconhecida da generalidade dos cidadaos, figuram materias tao
importantes coma a Coordenac;ao dos Regimes de Seguranc;a Social e a Livre
Circulac;ao de Trabalhadores que sao fundamentais na vida quotidiana das
Comunidades.

4. Pode-se afirmar que quase toda a legislac;ao produzida em cada Estado
Membro deve estar em conformidade com a legislac;ao europeia:

• - Livre Circulac;ao de Capitais
- Livre Circulac;ao de Mercadorias
- Livre Prestac;ao de Servic;os
- Livre Circulac;ao de Trabalhadores

Sao estas as quatro liberdades fundamentais que a UE prossegu
/
e procurando 

eliminar todos os entraves ao seu desenvolvimento. 

5. Desde a ultima reuniao, a UE passou a contar com mais dez novas pafses que
na sua maioria tern um nfvel socio-econ6mico inferior a media dos pafses
membros. Em consequencia, muitos dos Fundos Comunitarios serao
desviados de Portugal para os novas pafses.

6. Neste perfodo, passou a existir um cartao Europeu do Seguro de Doenc;a,
desde 1 de Junho de 2004, que dispensa a utilizac;ao do Formulario E/111.
Infelizmente, Portugal ainda nao disp6e deste cartao o que limita o direito dos
residentes em Portugal.





Conselho das Comunidades Portuguesas 

• que seja criada uma liga\;ao mais celere dos emigrantes com o DAISS
para resposta e resolu\;ao dos pr�bJlmas que se colocam quando existe
envolvimento de varios Regimes � varios pafses;

• divulga\;ao das normas mais importantes de forma acessfvel aos
cidadaos;

• o site da Uniao Europeia que funciona com vinte lfnguas e
www.europa.int

Lisboa, 30 de Outubro de 2004 
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Conselbo das Comunidades Portuguesas 

0 Conselho Permanente do CCP apela aos Senhores Deputados da Assembleia da 
Republica, na oportunidade da discussao do On;amento de Estado, que seja 
considerada a necessidade de rever o montante atribufdo as Comunidades 
Portuguesas de forma a viabilizar o funcionamento do CCP assim como a 

·· reaJiza�ao do plenario do CCP no pr6ximo ano 2005.
( �j}�}} 

_t'CJ�t:6 que resulta evidente que o or�amento proposto pelo Governo para esta 
(, . :/ ' ,9H§;>J,a,R ;f/�1,Lr,iyi�vel.

Lisboa, 30 de Outubro de 2004 

O Conselheiro 

Rui Paz 
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Conselho das Comunidades Portuguesas 

MO�AO DE PROTESTO 

Instituto Camoes 

Para a reuniao do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas de 

Outubro de 2004, foi solicitada a presen\;a de um representante do Instituto 

Camoes para responder as questoes e a mo\;ao aprovada em Abril sabre a 

redu\;ao de meios do Instituto Camoes e dos Centros Culturais. 

Constatamos que ninguem do Instituto Camoes esteve presente nesta reuniao, o 

que demonstra a falta de vontade em ouvir o Conselho das Comunidades 

Portuguesas nem de responder as preocupai;oes dos emigrantes portugueses 

sabre a questao da promo\;ao e difusao da Lingua e da Cultura Portuguesa no 

Estrangeiro. 

0 CPCP protesta contra este desrespeito pelas Comunidades e dos seus 

representantes e exige que os organismos que trabalham directamente com as 

Comunidades prestem contas ao Conselho das Comunidades Portuguesas da sua 

aCtUa\;aO. 

• ,. Lisboa, 30 de Outubro de 2004 



Conselbo dos Comunidades Portuguesas 

Para a reuniao do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas de 

Outubro de 2004, foi solicitada a presen\;a de um representante do Ministerio da 

Defesa para responder as questoes relativas a legisla\;ao sabre a contagem do 

tempo de servi\;0 militar dos emigrantes. 

Constatamos que ninguem esteve presente, o que demonstra que nao ha 

vontade do Governo em responder as questoes que sao colocadas por milhares 

de emigrantes. 

0 CPCP partilhando as preocupa\;6es dos ex-militares protesta contra a forma 

arrogante e abusiva coma o Ministerio da Defesa e o Governo nao respondem as 

solicita\;6es dos emigrantes em materia de contagem do tempo de servi\;0 

militar. 

O CPCP reafirma o seu apoio e a sua solidariedade em rela\;ao a luta dos 

emigrantes que exigem a contagem do tempo de servi\;0 militar em todas as 

circunstancias para efeitos de seguran\;a social. 

Lisboa, 30 de Outubro de 2004 



Conselho das Comttnidades Portugttesas 

0 dJM){ /110 fe4,1,1/iff11.i(
\1/����5.\ deseja expressar o seu descontentamento 
pela falta de comunicac;ao entre as entidades portuguesas e este 6rgao 
consultivo do Governo da Republica Portuguesa, no que concerne as varias 
visitas que Membros do Executivo tern feito as Comunidades e os Conselheiros, 
oi/1 nao sao contactados ou sao-no em cima do acontecimento, por vezes depois 
dq'��f(hesmos Conselheiros apresentarem queixa a Lisboa. 

�·.·::;2:�•.�
I 

Lisboa, 30 de Outubro de 2004 

Os Conselheiros 
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Conse!ho das Comunidades Portuguesas 

�0v
1

MO�AO 
[1}) 

Para assegurar a preseni;:a de varias mesas eleitorais nas diversas Associai;:oes 
Lusas, nas pr6ximas elei<;oes para o Conselho das Comunidades, solicita-se que 
seja enviado imediatamente aos Consulados um inquerito para identificar as 
necessidades especfficas de cada Consulado. Desta maneira, o Governo 
Por;tugues podera proporcionar os recursos essenciais para garantir a 
c9�11f1E;!tizai;:ao de eleii;:oes que possam satisfazer as necessidades das 
c6'ITTG�idades. 

Neis' nelefi;:o'es"' de'' '02003 houve Comunidades com centenas de mil hares de 
portugueses onde s6 estava aberta uma mesa eleitoral. 

Lisboa, 30 de Outubro de 2004 

Os Conselheiros 

/ 
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Conselho das Comttnidades Portttguesas 

) 

residencia esta limitada ao perfodo de actividade e a garantia de alojamento esta 

sob a responsabilidade da empresa. 

Acaba o trabalho, acaba normalmente o contrato de alojamento. Passado o 

perfodo de inactividade, volta a ser chamado pela empresa e a ocupar o 

alojamento a ele destinado. O sistema repete-se todos os anos. 

Apelamos as institui\;oes competentes suf\;as e portuguesas, no enquadramento 

do Acorda Bilateral EU-CH que devem dialogcJr e encontrar solu\;oes no sentido 

de ser facilitada a autoriza\;�fo de partida para Portugal dos trabalhadores 

sazonais ap6s a formaliza\;ao do direito ao desemprego na base do formulario 

E-303. Isto e, logo a seguir a perda de alojamento, para que os trabalhadores

emigrantes sazonais tenham acesso as presta\;oes e respectivos reembolsos do

desemprego indo a procura de trabalho a Portugal.

SeC\;aO CCP - Suf\;a 



Conselbo das Conumidades Portttguesas 

�ac'Let-81 iltii.:L�iYrJj.el�� do Conselho das Comunidades 
Portuguesas expressa o seu total desagrado pelo artigo numero 108 do Regime 
d,ei_Arrendamento Urbano, que embora favore�a parcialmente os emigrantes, 

,,;{7,.'�i. 
t1'filJi5�m os impede de tomar conta de predios que tenham side herdados. 

<·:'·'-''" 

E'r1ossa opiniao que este artigo, apesar de center elementos que favorecem os 
', 1-· /'1.',,!!tJ1f, 1,trf1•,· Pdj'{l,'!:'l'('.;f!,· • • 'e'm'1grantes no ·despeJo de apartamentos, case necess1tem dos mesmos para 
habita�ao pr6pria, mantem algumas restri�oes que, no nosso parecer, sao 
injusti�as para com os Portugueses que vivem e trabalham fora do seu pafs de 
origem. 

E que apesar do artigo 108 dar o direito ao senhorio, que seja emigrante, a 
despejar o inquilino, mas apenas: "se o senhorio, sendo ja proprietario, co
proprietario ou usufrutuario do predio ou parte do predio a data do seu 
arrendamento", e "pretenda regressar ou tenha regressado ha menos de um ano 
ao pafs, depois de ter estado emigrado durante, pelo menos, 10 anos". 
Par · s�S"l§?tall����m1icJM- esta limita\;ao 
mpossibilita que os emigrantes possam habitar apartamentos herdados e cujo 

contrato de aluguer tenha side feito pelos seus falecidos pais. 

Lisboa, 30 de Outubro de 2004 

// --# / Os Conselheiros 
{f_,71,1 fr I t10 /t1t11ft1,1f ('11 ft-





Conse/ho das Comunidades Poriuguesas 

Zimbabwe 
PROPOSTA 

Os quatro poderes principais do Estado sac: 

Presidencia da Republica 
Executive (Governo) 
Assembleia da Republica 
Tribunais 

Quern quer que trabalhe ou dirija estes servifos e de acordo com a Constituigao, sac 
funcionarios publicos e, per conseguinte, pages pelo Estado (erario publico), isto e, 
com os impostos dos Portugueses. Sao pages para servirem o pais e os cidadaos, 
onde quer que estes se encontrem, de acordo com as leis vigentes. Estes funcionarios 
do Estado, sejam eles diplomatas, secretaries, deputados ou funcionarios 
administrativos e afins, sao sempre funcionarios publicos e servidores de todos os 
portugueses. 

lsto aplica-se tambem aos C6nsules, sejam eles de Londres, Toronto, Sao Paulo, 
Genebra ou de qualquer parte do mundo ao servigo do MNE, terao de responder pelos
seus actos e omissoes como qualquer outro funcionario. 

Este Conselho Permanente, que aqui representa as Comunidades Portuguesas na 
diaspora, nao pode e nao deve vacilar em denunciar as autoridades competentes, 
todas as omiss6es, malabarismos e desrespeitos provenientes daqueles diplomatas 
que deviam ser o exemplo da transparencia e o nao sao. 

Para bem do Conselho e por respeito aqueles que nos elegeram, nao devemos 
permitir abuses e desrespeitos vindos de quern quer que seja e muito menos vindos 
dos representantes de Portugal, como parece estar a acontecer em alguns dos
Consulados acima mencionados 

Para se ter direitos e necessario que se cumpram os deveres. Devemos, portanto, 
mantermo-nos unidos e coesos em volta de todos os nossos colegas Conselheiros 
que livremente e em prol das Comunidades que os elegeram, se tern mantido firmes 
contra as prepotencias de alguns representantes consulares, no sentido de que o use 
destes servigos pelas comunidades, deixem de ser um pesadelo e se tornem uteis e
mais faceis de utilizar. Ternes que nos lembrar, e lembrar a quern de direito, que os 
servigos consulares sac um servigo publico, e nae um palco para vaidosos se 
pavonearem, as custas do povo portugues. 

Proponho que o trabalho desenvolvido pelo colega Conselheiro, Gabriel Fernandes, 
em pro! das Comunidades do Reino Unido, contra as prepotencias do Consul Geral 
em Londres Dr. Joao Bernardo Wenstein, seja louvado e que o assunto seja levado ao 
conhecimento de Slua Exa. o Ministro dos Neg6cios Estrangeiros e Comunidades 
Portuguesa::, ··--:

1 / I 

vt:) �Artur Cabu/uZra 
Conselheiro CPCP 

2004-10-28 

Harare 





Conselho das Comunidades Portuguesas 

PROPOSTA 
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Que os Conselheiros convidados e pagos com as verbas do on;;amento do 

Conselho das Comunidades Portuguesas fa\;am o possfvel para estarem 

presentes na sala de reunioes e s6 se ausentarem par motivos de emergencia, 

ou em servi\;O do Conselho permanente, e devidamente autorizados pelo 

Presidente da Mesa. 

Assim evita-se o descontentamento da maioria. 

Lisboa, 28 de Outubro de 2004 



Conselho das Comunidades Portuguesas 

PROPOSTA 

Face a confusao estabelecida na interpreta<;;ao da figura de suplente no Conselho 

das Comunidades Portuguesas: 

1. nomeadamente quando se sabe que qualquer regulamento interno nao se

pode sobrepor a uma Lei Organica da Republica;

2. por, sobre essa Figura, a Lei ser omissa;

3. por, nos casos omissos, se aplicar o regulamento da Assembleia da
Republica;

4. por entender que o cumprimento das regras e uma obrigai;;ao de todos n6s
e que a nao observa<;;ao desses princfpios podera suscitar a impugna<;;ao

deste 6rgao de consulta,

Proponho: 

Que se fai;;a, com caracter de urgencia, um requerimento a Comissao dos 

Assuntos Constitucionais, Dlreitos, Liberdades e Garantias, solicitando o 
seguinte: 

Em que circunstancias e que um membro efectivo de qualquer estrutura do 

Conselho das Comunidades Portuguesas podera ser substitufdo pelo seu 
suplente. 

Lisboa, 28 de Outubro de 2004 

Gabriel Fernandes 

Reino Unido 







C 

/ 

Conselho das Comunidades Portuguesas 
Conselho Permanente - Outubro de 2004

Regra de funcionamento 

Participac;ao de observadores 
nas reunioes do Conselho Permanente 

Em reuniao de 30 de Outubro de 2004, o Conselho das Comunidades Portuguesas 
delibera: 

1. Qualquer membro do Conselho das Comunidades Portuguesas pode assistir as
reunioes do Conselho Permanente enquanto membro observador.

2. Os membros observadores apenas intervem nas reunioes se convidados a faze-lo
pelo Presidente da mesa dos trabalhos.

��-
3. Os membros do Gonsell ,o Pe1°111a11ente nao tern direito a voto.

4. Se houver oportunidade, e s6 nesse caso, os membros observadores podem
participar nas reunioes que o Conselho Permanente liver com outros organismos
sem interveni;:ao.

Apresentado por C rlos Pereira 



Conselho Pennanente - Outubro de 2004 

Deliberacao 

Participa�ao dos Conselhos Regionais 
nas reunioes do Conselho Permanente 

Tenda em considerac;:ao que: 

• E importante criar articulac;:oes entre o Conselho Permanente e os Conselhos
Region a is

• Os tres Presidentes dos Conselhos Regionais da Asia, da Africa e da America do
Norte ja fazem parte do Conselho Permanente,

Em reuniao de 30 de Outubro de 2004, o Conselho das Comunidades Portuguesas 
delibera: 

• 0 Conselho Permanente convida os dais Presidentes dos Conselhos Regionais
da America do Sul e da Europa a participarem nas duas reunioes anuais do
Conselho Permanente.

• As despesas de viagens ficJM
"'

ao encargo dos respectivos Conselhos Regionais.

• Os dais representantes participam nas reunioes enquanto membros
observadores.

Apresentado par Carlos P reira 





Conselho das Comunidades Portuguesas 

RECOMENDA�AO 

de Toronto, que serve as areas do Ontario e Manitoba, e porque esta causou 
mal-estar e preocupa�ao no seio da Comunidade Portuguesa e tendo em conta a 
forma exemplar como este Diplomata exerceu as suas fun�oes, junta da 
Comunidade de forma activa, participativa e particularmente com entusiasmo 
pelo movimento associativo. 

Recomenda-se ao Governo, atraves do MNE, que se tomem medidas que 
informem c6ComunidadeSde tais iniciativas, de forma a que a diplomacia 
portuguesa e os portugueses na diaspora saiam prestigiados. 

Lisboa, 30 de Outubro de 2004 

./ /
./ 0 o/selheir�<;/ ,-

/ Laurentino Esteves
I 




















