






















Conselho das Comunidades Portuguesas 

Moc;.&.o 

Atendendo a necessidade de se aproveitar as potencialidades dos Javens 

Portugueses e Luso descendentes residentes no estrangeiro e a fim de se 

poderem mostrar todas as suas faculdades quer profissionais quer intelectuais, 

torna-se imperative que o Governo Portugues, atraves do seu 6rgao mais 

directo e em conjunto com a Linha Aerea nacional (TAP), crie condii;;oes 

especiais, mais econ6micas, que facilitem as viagens aereas entre os pafses 

onde existe um numero mais significativo de Luso descendentes ou Javens 

Portugueses. 

Lisboa, 12 de Mari;;o de 2005 
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Conselho das Comunidades Portuguesas d::? 
MOCAO 

Os Conselheiros de Africa, Asia e America do Norte vem por este meio solicitar 
ao Conselho Permanente a aprovac;;ao de uma mo�ao para que o Ministerio das 
Finan�as e a Caixa Geral de Aposenta�oes decidam abolir de vez a apresenta�ao 
anual da Prova de Vida aos aposentados residentes no estrangeiro, por ser 
redundante com a exigencia anual da Declara�ao de Rendimentos do IRS que 

(·, atesta, no fundo, a vida do aposentado 

Lisboa, 11 de Mar�o de 2005 

OS CONSELHEIROS 
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C• 
Conselho das Comunidades Portuguesas 

Os membros do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas em 
representai;ao e interpretando o sentimento da nai;;ao peregrina, que se espraia 
pelas sete partidas, em numero estimado de 4.500.000 de indivlduos, vem 
reiterar o desejo de ver consagrada na pr6xima reforma constitucional, a 
inseri;;ao do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) na Constituii;;ao da 
Republica Portuguesa come 6rgao consultive do Estado Portugues para as 
pollticas de emigrai;;ao e Comunidades Portuguesas, a ser auscultado por 
aquelas autoridades, nas polfticas publicas que lhe digam respeito. 

Lisboa, 11 de Mari;;o de 2005 
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Conselho dos Comzmidades Portuguesas 

PROPOSTA 

O Conselho Permanente prop5e ao Secretario de Estado das Comunidades 

Portuguesas para intervir junto da TAP, no que diz respeito aos pre�os das taxas 

praticadas para emissao de bilhetes de viagens, no sentido de se evitar a 

disparidade no valor das taxas praticadas nos diferentes pafses da Europa, por 

exemplo no Luxemburgo a taxa e de€ 30, na Belgica e de€ 15 e em Portugal e 

< de€ 10. 

Lisboa, 12 de Mar�o de 2005 
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Conselho das Comunidades Portuguesas 

PROPOSTA 

1. Que nos paises de acolhimento onde actualmente se pratica o repatriamento

de cidadaos portugueses nao naturalizados seja implementada uma linha

telef6nica de emergencia 24 horas por dia nas embaixadas de Portugal.

2. Que este numero telef6nico seja divulgado atraves dos 6rgaos de

comunicai;;ao social nos mesmos paises de acolhimento para que o/a

cidadao(a) possa solicitar apoio legal em caso de necessidade.

Lisboa, 11 de Mari;;o de 2005 
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Jose Mods
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Conselho das Comunidades Portuguesas 

DECLARA�AO 

o Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas alerta o novo
Governo para as dificuldades financeiras que colocam em causa o funcionamento
normal do CCP e, em particular, a realizacao do Plenario Mundial do CCP que, por
lei, deve realizar-se no decorrer do ano em curso.

A verba aprovada no Orcamento Geral do Estado, contestada logo de inicio pelos 

Conselheiros, e destinada ao funcionamento do Conselho: Plenario, Conselho 
l, Permanente, Comissoes Regionais e Locais, e insuficiente e bloqueia o 

funcionamento de toda a estrutura. 

Tendo em conta que o novo Governo preconiza a apresentacao de um orcamento 
rectificativo, o CPCCP propoe que nesse quadro sejam revistas as verbas previstas 
para o funcionamento do CCP com um aumento de€ 150.000. 

No decorrer da reuniao do CPCCP, foi decidida a criacao de uma com1ssao que 
discutira com o novo Governo um acrescento das verbas necessarias ao born 
funcionamento do CCP para o corrente ano e preparar o orcamento para 2006 em 
funcao das propostas orcamentais dos Conselhos Regionais e Locais·. 

Lisboa, 10 de Marco de 2005 

0 CONSELHO PERMANENTE DO CONSELHO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS 



C• 
Conselho das Comunidades Portuguesas 

R.EQUERIMENTO 

CONTAGEM DO TEMPO DE SERVICO MILITAR 

EX-COMBATENTES EMIGRANTES 

A Lei n.o 21/2004 e o DL 160/2004, que regulam o regime jurfdico dos perfodos de 
prestac;;ao de servic;o militar dos ex-combatentes emigrantes para efeitos de 
aposentac;;ao e reforma, ainda nao foram regulamentados para permitir a sua 
execuc;ao pelos organismos de seguranc;a social, nomeadamente pelo Centro 
Nacional de Pensoes. 

Com efeito, de acordo com o estipulado no artigo 3.0 da Lei n.0 21/2004 e no artigo 
13. 0 do DL 160/2004, a contagem do tempo de servic;o militar prestado por antigos 
combatentes emigrantes sera objecto de regulamentac;;ao pr6pria que ainda nao 
ocorreu ate a presente data. 

Actualmente, ninguem sabe quando e que os ex-combatentes emigrantes terao 
direito a contagem do tempo de servic;o militar, quando ira decorrer a inscric;ao na 
Seguranc;a Social e quando e que os emigrantes poderao obter o formulario E/205 
para fazerem valer o seu tempo de servic;o militar nos pafses de residencia, junta 
dos organismos competentes em materia de reforma. 

➔ O que e que o novo Governo vai fazer7
➔ Quando e que os ex-combatentes emigrantes que nao tenham vfnculo a

seguranc;a social portuguesa poderao beneficiar do direito .a contagem do
tempo de servic;o militar7

➔ Quando sera publicada a regulamentac;ao da Lei 21/2004 e do Decreto-Lei
160/20047

➔ Serao inclufdos os ex-combatentes emigrantes exclufdos pelo Decreto-Lei
160/20047

➔ Considerando que a maioria dos emigrantes que prestou servic;o militar
nunca descontou ou nunca foi inscrito na seguranc;a social portuguesa, que
medidas conta tomar o governo para possibilitar a sua inscric;ao na
seguranc;a social de modo a permitir a contagem desse tempo para efeitos de
reforma7

➔ Dado que ate ao momenta apenas algumas associac;oes de ex-combatentes
residentes em Portugal tern participado nas discussoes sabre esta materia,
que acc;oes conta desenvolver o governo para permitir a participac;ao das
associac;oes de ex-militares portugueses residentes no estrangeiro e do
C.C.P.7

Lisboa, 10 de Marc;o de 2005 

Dirigir a: Senhor Primeiro-Ministro 
Senhor Ministro da Defesa 
Senhor Ministro da Seguranc;a Social 
Senhor Ministro dos Neg6cios Estrangeiros 
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conhecimento mais competitiva do mundo. Para tal e necessario 
investir mais para que se possa atingir uma " massa critica" neste 
dominio. Todavia, ha necessidade, tambem, de reduzir a 
burocracia, factor moroso, que tende paralisar a pr6pria 
investigac;:ao. 

Dado a vulnerabilidade dos mercados e subsequente degradac;:ao 
da economia, preve-se que na Zona EURO a economia se 
expanda a um ritmo identico ao de 2004. Salienta-se, no entanto, 
que a mesma nao esta isenta de riscos, os quais poderao implicar 
que o crescimento seja mais fraco do que o esperado. 

Isto podera acontecer se a moeda americana so:frer uma 
depreciac;:ao abrupta podera limitar o crescimento das economias 
cuja retoma esta dependente do comercio extemo. Alem deste 
problematico problema podera surgir um outro que e o risco do 
petr6leo poder vir a registar uma valorizac;:ao significativa, 
limitando assim o crescimento da economia global. 

Assim e vendo a economia pelo lado positivo, espero que possam 
aparecer factores, ao longo do ano, que criem condic;:oes 
financeiras favoraveis para que o investimento estrangeiro em 
Portugal se revele mais forte do que o esperado. 

Que os Exportadores Portugueses possam permanecer activos 
· l para bem da nossa economia e que contem, para alem dos 

Institutos ICEP e outros e dos Conselheiros para a 
Intemacionalizac;:ao da Economia, com o Conselho das 
Comunidades Portuguesas para os informar e ajudar onde quer 
que seja necessario e possivel. 

ARTUR CABUGUEIRA 
Conselheiro CPCP 

. 2005/,03/09 
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Conselho das Comunidades Portuguesas 

PELOUR0 DOS ASSUNT0S EUR0PEUS E C0MUNITARIOS 

C0MPLEMENT0 DO RELAT6RIO APROVADO EM 30 DE OUTUBRO DE 2004

1. Desde o dia 1 de Marc;o, passou a existir um cartao Europeu do Seguro de
Doenc;a que dispensa a utilizac;ao do Formulario E/111.
0 Estado Portugues, atraves da Secretaria de Estado das Comunidades

( Portuguesas e em colaborac;ao com a comunicac;ao social, deveria divulgar este
novo direito e as suas possibilidades.

2. A Constituic;ao Europeia foi aprovada, mas os cidadaos desconhecem a sua
estrutura, os direitos definidos e consagrados e qual a sua influencia na vida dos
cidadaos.
No entanto esta Constituic;ao s6 entrara em vigor depois de ratificada pelos
diversos Estados-membros, que pelas informac;oes divulgadas sera feita pelo
recurso a referenda.
Cabe perg_untar, como vao participar os emigrantes neste referenda?
Que campanha sera organizada para informar os emigrantes sobre este novo
tratado e como pensa o Governo associar o Conselho das Comunidades
Portuguesas a este debate de interesse nacional?

3. A proposta de Directiva "BOLKESTEIN"visando uma maier liberdade em materia
de prestac;ao de servic;os que a ser aprovada alteraria por completo o modelo
social europeu assente no prindpio de igualdade de tratamento segundo as
condic;oes do pafs de acolhimento esta a ser discutida em todos os pafses
europeus sem que os nossos emigrantes estejam a ser devidamente informados
das suas consequencias.
Esta proposta de directiva introduziria o prindpio do "pafs de origem" das
empresas o que levaria a instituic;ao do "dumping social" ja que as empresas
deslocariam os seus trabalhadores sem terem que conceder-lhes as condic;oes
do pafs de destino.





Conse/ho das Comunidades Portuguesas 

PELOURO DOS ASSUNTOS EUROPEUS E COMUNITARIOS 

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

, ,,- 2:1 A legislac;ao europeia (Tratados, Regulamentos, Directivas, Recomendac;5es, 
r ·ir {' --,-,�ordos, etc.) e cada vez mais a fonte de direitos, deveres OU garantias dos

tb_ ci'dadaos que residem ou trabalham no espac;o da UE . 
... ,,,.�,�,.,,. 

co,,·;c//J,,r ,'
as 

ccl�,t!?idf?iJ,lI)itiSigi!
H.\JJ=! 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 Segura de Doenc;a,
desde 1 de Junho de 2004, que dispensa a utilizac;ao do Formulario E/111.
Infelizmente, Portugal ainda nao disp5e deste cartao o que limita o direito dos
residentes em Portugal.
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c� Conselho das Comunidades Portuguesas
Conselho Pennanente - Maryo de 2005

Pelouro: 
Relac;oes publicas, comunicac;ao e informac;ao 

Este e um relat6rio intermediario que faz um ponto da situayao sabre o Pelouro da 
Comunica9ao Social. 

Ponto da situa1,ao 

1. Ja ha alguns meses que foi decidido desbloquear fundos para actualizar o site
do CCP, dando-lhe maior funcionalidade. A remodelayao sera efectuada pela
empresa CiberAtlantida que ja faz a manutenyao do site. Vamos acelerar este
processo para que o nova site esteja on line antes deo Plenario.

2. Estamos a receber regularmente mensagens com pedidos de informai;:ao que
nos chegam via site do CCP. Todas as mensagens sao respondidas e em geral
re-encaminhamos para outros organismos.

3. As informa96es dos Conselheiros estao a ser distribuidas regularmente por e
mail para uma vasta lista de contactos. A imprensa das Comunidades tern dado
destaque das nossas ac96es.

4. lniciamos contactos com a Radio Alfa de Paris que ja aceitou acolher um
programa mensal sabre o Conselho, a difundir a partir dos estudios de Paris,
com intervenyao telef6nica de todos os Conselheiros, sempre que tenham
actualidade. Este programa sera difundido em FM na regiao de Paris, para toda
a Europa por satelite e para todo o mundo por internet.

5. Temos continuado a acompanhar de perto o processo que preocupa
actualmente a Radio Triunfo de Roubaix (perto de Lille, em Frani;:a) que esta em
perigo de perder a frequencia. Enquanto responsavel pelo Pelouro da
Comunicai;:ao Social, tenho intervido junta do Secretario de Estado das
Comunidades Portuguesas, da Embaixada de Portugal em Frani;:a e da pr6pria
radio. Neste momenta o assunto ainda nao esta completamente resolvido, mas
ha sinais positivos de um recuo por parte das autoridades francesas.

6. 0 programa "Portugal no Corai;:ao" foi mais uma vez festejar o seu aniversario a
Paris, com uma difusao a partir dos saloes nobres da Camara Municipal de
Paris, em prime-time, para Portugal e para todo o mundo.

Pagi11all2 
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7. Por a�o do Conselho, foram programados tambem cantores portugueses 
residentes em Frani;:a. 

8. 0 Presidente do Conselho Permanente esteve presente no programa e
interviram em diferido os Conselheiros Rui Paz (Alemanha), Eduardo Dias
(Luxemburgo), Joe Eustaquio (Canada) e Jose Pereira Coutinho (Macau). Nunca
o Conselho tinha lido tanta visibilidade em prime-time na televisao portuguesa.

9. 0 programa Europa Contacto passou a semanal.

10. Contrariamente ao que nos tinha sido prometido, a RTP continua a nao ter
correspondente em Frani;:a, nem no Canada.

11. Para dar uma maior visibilidade ao Conselho das Comunidades Portuguesas, o
CPCP prop6e a contratac;:ao de um assessor de imprensa que acompanhe e
divulgue as ac9(ies da Comunidade.
A tftulo experimental e no quadro ori;:amental actual propomos a contratac;ao de
um assessor durante o perfodo da realizac;:ao do pr6ximo Plenario Mundial.

Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas 
Pelouro da Comunica9ao Social 
12 de Margo de 2005 
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Conselho dos Comunidades Portuguesas 

Senhores(as) Conselheiros(as) 

Em conformidade com o discutido na Reuniao do Conselho Permanente, 

realizada nos dias 10, 11 e 12 de Marc;o de 2005, ficou decidida a estrutura do 

Plenario a realizar-se nos dias 29 de Junho a 1 de Julho do corrente ano, conforme 

proposta em anexo. 

Objectivando organizar o evento da forma mais eficaz e representativa 

possfvel, solicita-se a analise e eventuais sugestoes de todos os membros do 

Conselho das Comunidades Portuguesas - CCP, ate ao dia 15 de Abril, tendo em 

vista a necessidade da observancia ao prazo definido no artigo 15, item 1, da Lei 

n. 0 48/96, e alterac;oes posteriores. 

Desde ja, manifesto o agradecimento, aproveitando o ensejo para reiterar a 

alta estima e considerac;ao. 

Atenciosamente, 

Ant6nNf de Almeida e Silva 

PRESIDENTE DO CONSELHO PERMANENTE 









Conselho das Comunidades Portuguesas 
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PROPOSTA 

Que a pr6xima reuniao do Conselho Permanente seja marcada para os dias 26, 

27 e 28 de Outubro de 2005. 

Lisboa, 12 de Mar<;;o de 2005 

0 PRESIDENTE DO CONSELHO PERMANENTE 

Antonio Almeida e Silva 




