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ATA DA QUINQUAGESIMA QUARTA RETINIAO DO CONSELHq

PERMANENTE DO CCP, realizada on-line pelo aplicativo ZOOM, a 15 de

maio de 2021, com inicio is 14h10 de Lisboa, para tratar da seguinte ordem dp

dia: 1) Aprov agdo da Ata da reuniSo de 24104; 2) ProgramagSo e demais

pornenores d reuniSo em Lisboa; 3) Proposta orgamentlria ao futuro CCP para

2022 (contribuig6es); 4) GT melhorias na participaqdo eleitoral (contribuigdes); p

5) Assuntos Gerais. Presentes os Conselheiros titulares Fl6vio Martins, Amadep

Batel, Angelo Horto, Paulo Marques, Ligia Fernandes, Maria de Lurdqs

Almeida, Pedro Rupio e Ant6nio Cunha. Justificaram aus6ncia os Conselheirgs

Manuel Coelho, Rita Santos e Daniel Loureiro, este substituido por seu suplents,

o Cons. Paulo Martins. A reuniSo iniciou-se com o Cons. F16vio Martins p

agradecer a presenga de todos, justificando o seu atraso no inicio da reuni6o, e

com a aprovagdo sem alteragdes da ordem de trabalho. Passando-se de imediatp

ao ponto 1) Aprovag6o da Ata da reunido de 241A4, sendo a rnesma aprovada sery

retificag6es e ser6 circulada por todos os Conselheiros do CCP. No ponto !)
Programagdo e demais poflnenores d reuni6o em Lisboa, o Cons. Fl5vio Martirls

informou que h6 agendado encontro com sua Exa. o Presidente da Repriblica a1

final do dia 2916; que a Segunda Comiss6o da AR n6o poderS na manh6 de 30/]

mas indicou a tarde do dia 2916 parareceber o CP/CCP; e que estS confirmada a1

o

6

o

final do dia 0Ll7 a reuniflo conjunta com o Ministro Santos Silva e a SECP, Dr+.

Berta Nunes, mas, infelizmente, o Sr. Primeiro Ministro ndo estar6 em Lisbqa

nessa semana para receber o CP/CCP. Tamb6m informou a AR negou cess6o de

salas para a reunido e que, como ano passado, ser6o realizadas no Pal6cio dq,s

Necessidades. Avisou ainda que na pr6xima semana ser6o enviados convites a

outras personalidades com

manifestagdes dos presentes,

Lisboa, sera realtzada uma

avango dessa programagdo e, especialmente, do dia 0217 quando
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os 40 anos do CCP. Ficou ainda definido que para esse dia 0217 haverit

reunido interna do CP/CCP, no Pal6cio das Necessidades, das 10 ds 12h00

objetivando fazer uma reflexSo acerca do percurso hist6rico do CCP nesses

anos e qual ser6 o futuro do CCP. Na parte da tarde, ap6s votag6o, ficou

que far-se-5 uma cerim6nia das 14h30/15h00 at6 as 17h00, com convites a

diversas autoridades e personalidades ligadas ir hist6ria do CCP nesses 40 anos e

com ampla divulgagSo aos media e d comunicagdo social. O local ser5, conforme

ordem preferencial aprovada em votag5o, ou a Sala do Senado na AR, ou algum

audit6rio do Centro Cultural de Bel6m, ou alguma sala ampla do PaLicio das

Necessidades. Por fim, foi solicitado que os conselheiros/as que frzerarn

indicagdes de pessoas a convidar deverSo ate a pr6xima terga-feira remeter ao

email do Cons. Fl5vio Martins os contatos dessas pessoas. Passando-se ao ponto

3) Proposta orgamentdria ao futuro CCP para 2022 (contribuig6es), informou-se

que poucas manifestagSes foram recebidas dos CRs e das CTs e as que chegaram

foram quase todas concordantes com o texto enviado para manifestaEso at6 o

passado dia 1315. O Conselheiro Pedro Rupio, Presidente do CR de Europa,

interveio para apresentar algumas propostas do CR ao texto. Ap6s algumas

manifestagdes dos presentes, deliberou-se por unanimidade eue, durante a

pr6xima semana, a mesa diretora encaminhard a todos do CP, por email, o

referido texto com indicagSo das propostas do CR de Europa e que ser5 uma

tarefa coletiva que cada umla responda manifestando-se, contribuindo, para

texto consensual que ser6 definitivamente aprovado na manh6 de 2916 emLis

para ser entregue d SECP e ao MNE. Em seguida, tamb6m aprovou-se

unanimidade que o mesmo processo seja feito com o relat6rio de atividades do

CP/CCP, exigdncia da lei 66-A e que, em 2021, ndo ser6 apenas um relat6rio

anual, mas global de todo este mandato (2016-2021). Seguindo-se ao ponto 4)

GT melhorias na participag6o eleitoral (contribuigdes), o Cons. Fl6vio Martins

informou que, similarmente ao ponto anterior, somente recebeu contribuigdes ao

um
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texto encaminhadas pelo CR de Europa. A palavra passou aos Conselheiros

Amadeu Batel, Paulo Martins e Angelo Horto, que integraram o GT e expuseram

seus pontos de vista, especialmente quanto d import6ncia de uma manifestagSo

atempada do CCP acerca disso. Apos diversas manifestagdes, deliberou-se qup

na reunido extraordindria do dia 29 de maio, as 14h00 de Lisboa, j6 agendada,

este ser6 um segundo ponto de reflexdo, ap6s tratar-se da programag6o da

reuniSo anual. Foram, ainda, votadas e aprovadas as seguintes alterag6es ao

texto: rececionar as contribuigdes do CRE quanto d votag6o ao Parlamento

Europeu nas Comunidades que vivem na UniSo Europeia; dividir o item 6 dp

referido documento em dois itens especificos (um para as eleigdes aut6rquicas p

outro para as eleigdes das regides Aut6nomas); e adaptar o texto que trata das

alteragdes legislativas e/ou constitucionais necessdrias. Tambdm aprovou-se

como no ponto anterior, enviar-se durante a pr6xima semana, por email, o texto

com indicag5o dessas propostas/alteragdes para que cada urnla responda

manifeste-se, contribuindo, para um texto consensual. Finalmente no ponto $.)

Assuntos Gerais, o Cons. Fl5vio Martins informou que participou de reuniAo cor[

o Movimento "Tamb6m somos portugueses", onde jd afrmm alguns do CCP

(Ant6nio Cunha, Pedro Rupio e Sdrgio Tavares), o qual realizar| pr6ximo ao 10

de junho um evento acerca da participagdo eleitoral nas Comunidades e que

soube pelos mediae por mensagens recebidas que h5 estudos para um piloto die

eleigdo online em alguma Comunidade de Europa. Esse tema acabou por ger{r

diversas manifestagdes, sendo informado pelos Conselheiros Paulo Martins e

Ant6nio Cunha que a eleigdes, por causa desse piloto de eleigdo online podel6

ser adiada por mais 3 ou 4 meses, conforme publicitado por 6rg5os de imprens4,

o que 6 desconhecido por todos os outros integrantes do CP/CCP, inclusive pela

mesa diretora, que imediatamente manifestou-se que n6o assinarS qualquqr

documento a solicitar novo adiamento para depois de novembro pr6ximo. ()

Cons. Paulo Marques referiu a reeleigdo do atual Presidente do Conselho de
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OpiniSo da RTP, Sr. Manuel Coelho da Silva, ficando registados o voto

sucesso no novo mandato e os parab6ns do CCP pela reeleigSo. Ap6s

manifestagdes de Conselheiros e Conselheiras e nada mais havendo a tratar,

presente reunido foi encerrada pela 17h00 (hora de Lisboa), mandando-se

esta Ata, c6pia fiel dos trabalhos realizados e que, ap6s lida e aprovada,

assinada pelo Presidente e pelo Secretdrio, na forma do Regulamento

Conselho Permanente do CCP.
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