
C#
{}mselln dzrt (n,,milirlado$ f{dugilerdr

ATA DA eurNeuacrsrvre eurNTA nEuNrAo Do coNSBLHo
PERMANENTE DO CCP, realizada EXTRAORDINAzuAMENTE, a 29 de maio de

2A21, sob a modalidade on-line pelo aplicativo ZOO}I{ e com inicio ds 14h10 de
Lisboa, paratratar da seguinte ordem do dia: 1) Aprovagdo da Ata da reuni6o de 15/05;
2) PrograrnagSo e demais pormenores ir reuniSo em Lisboa; 3) GT melhorias na
participagdo eleitoral (contribuigdes); e 4) Assuntos Gerais. Presentes os Conselheiros
titulares Fl5vio Martins, Amadeu Batel, Manuel Coelho, Angelo F{orto, Ligia
Fernandes, Pedro Rupio e Rita Santos. Justificaram aus6ncia os Conselheiros Maria de

Lurdes Almeida e Daniel Loureiro, este substituido por seu suplente, o Cons. Paulo
Martins. Presentes tambdm os Conselheiros Fernando Campos, Ant6nio Freitas e Sdrgio
Tavares, convidados das Comissdes TemSticas. A reuniSo iniciou-se com o Cons.
Fl5vio Martins a agradecer a presenga de todos e com a aprovagio sem alteragdes da
ordem de trabalho. Passando-se de imediato ao ponto 1) Aprovagdo da Ata da reuniSo
de 15105, sendo a mesma aprovada sem retificagdes e ser6 circulada por todos os

Conselheiros do CCP. No ponto 2) Programagdo e demais pornenores d reuni5o em
Lisboa, o Cons. Fl6vio Martins apresentou a programagdo final, que foi referendada, e

deliberou-se que a cerim6nia dos 40 anos do CCP ocorrer6 no Pal6cio das

Necessidades, das I4h30 at6 as 17h00. Para essa ocasiSo aprovou-se realizar uma
sessSo de abertura com intervengdes de convidados; ap6s apresentagSo do trabalho do
"Mem6ria do CCP", pelos Conselheiros Pedro Rupio e Maria de Lurdes Almeida,
depois um painel a discutir a hist6ria e o futuro do CCP com o Cons. Amadeu Batel,
mais a Dra Manuela Aguiar e a Dra. Berta Nunes, com a mediagSo de Ros6rio Lira
(RTP), todas a serem convidadas. Por fim o enceffamento pelo Cons. Fl6vio Martins. E
este evento dever6 ser transmitido pelas redes sociais, pelo menos. Tudo isso,
entretanto, estarScondicionado 5 situagio sanitdria em Portugal e a deslocagSo dos
Conselheiros do CP/CCP a Lisboa nessa ocasiSo. Passando-se ao ponto 3) GT
rnelhorias na participaqdo eleitoral (contribuig6es), foi dito que chegaram proposta de
alteragfio ao texto somente encaminhadas pelo Cons. Amadeu Batel e pelo CR de
Europa, o que indica a concord6ncia dos demais. Ap6s diversas manifestag6es,
deliberou-se o seguinte texto, que ser6 amplamente circulado na pr6xima semana sob o
titulo "PROPOSTAS PARA MELHORIA DA PARTICIPAQAO CiVtCA E
POLITICA NAS COMLTNIDADES": Com o objetivo de melhorar o participagdo
cfvica e pollttca nas Comunidades - e visando a plena inclusdo e igualdade das
portuguesas e dos portugueses residentes no estrangeiro, nos processos eleitorais para as

eleig6es legislativas, presidenciais e europeias, o Conselho das Comunidades
Portuguesas (CCP) propSe alterag6es d atual lei eleitoral, tendo em consideragSo que
algumas dessas alteragdes serem ou ndo sujeitas d revisSo constitucional,
nomeadamente no atinente d eleigSo para a Presid6ncia da Republica, artigo l2l.
Considerando a hist6rica preocupagdo do CCP em contribuir para a melhoria da
participagSo civica nos diversos atos eleitorais, as propostas que apresentamos t6m
como objetivo riltimo o aumento sustentado da participagSo eleitoral das Comunidades
Portuguesas e a adaptagSo da legislag6o eleitoral ds novas tecnologias digitais e d
diversidade da atual realidade geo-comunititria nos paises de acolhimento. Se, para
este efeito, tamb6m considerarmos o aumento do nirmero de recenseados obtido por
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formato digital, dando origem d desmat erializagdo dos cadernos eleitorais em tempo

real, acriagao de um portal online para atua.Ii-zaqdo dos dados eleitorais pelos eleitores'

e a consequente 
"aupi"qao 

da lei i,, ,r.".rridades dos mais diversos agentes politicog

ficam assim criadas as condigdes necess6rias para que essa melhoria se verifique. E

nesta base que importa relevar sobre esta tem6tica um coniunto de propostas, abaixo

relacionadas, e up..r"rt das nestes riltimos anos pelo CCP, que se enquadram nos

objetivos proprgnudos pelos presidente da Repfblica e Partidos Politicos que tamb6m

defendem a consagrugio do direito de op95o entre votar presencialmente ou por

correspond6ncia .* todo, os atos eleitorais. Apela-se assim d uniformizaqdo dos atos

eleitoiais para as Comunidades para que, futuramente - e ap6s as necessitrias alteragdes

de ordemiegislativa e constitucional, haja a opg6o do voto presencial, do voto postal e

do voto eletr6nico e dist6ncia (Internet) em todas as eleig6es (Presidenciais,

Legislativas e parlamento Europeu), conforme a manifestagdo atempada do eleitor. I -
Melhoramento e Modernizagao do Voto Postal. O voto postal, que ainda necessita

urgentes alterag6es legais e constitucionais, deve ser o m6todo de votagSo para as

Comunidades portuguesas, sempre que as condigdes s6cio-politicas e administrativas o

permitam nos paises de acolhimento, sendo necess6rio introduzir melhoramentos nos

pontos de fricgao evidentes nas riltimas Legislativas, desde logo a nivel do 'porte pago'

; na forma prescritiva apticada ao modelo de envelope utilizado, bem como e

informagSo que nele consta. Uma das alterag6es centrais a implementar 6 que o voto

passe a ser remetido n6o para Lisboa, mas para o Consulado da respectiva ComissSo

Recenseadora. A estrutura consular deveria, depois, assegurar o apuramento dos votos

recebidos e, na alfira apropriada, transmitir eletronicamente os resultados para as

autoridades eleitorais em Portugal, bem como os boletins de voto propriamente ditos,

estes riltimos por mala diplomrltica. Simplificar a linguagem da votagdo postal 6 outra

das prioridades, pois as explicagdes dos procedimentos eram pouco informativas para

com o eleitor (lingua clara), as instrug6es sobre o envio e porte pago, e as instrugdes

sobre o processo de votagSo incluindo a identificaEdo, ndo devem deixar quaisquer

dtvidas aos eleitores, para que ndo haja devolugdo do correio ou votos nulos. 1.1 -
DescentralizaEdo do Porte Pago. A adopgdo do Porte Pago foi um desenvolvimento
extremamente positivo. No entanto, a experiOncia das Eleigdes Legislativas em 2019
revelou igualmente repercussdes que afetaram profundamente a capacidade das

Comunidades Portuguesas em enviar os seus votos atrav6s das diferentes estrufuras
postais nos respectivos paises. Para evitar uma repetigSo dos inrimeros problemas
ocorridos, entendemos que o Porte Pago deve passar a ser assegurado pais a pais,
contratado pelas estrufuras diplom6ticas Portuguesas apropriadas nos paises em causa,
permanecendo a Administragdo Eleitoral do Minist6rio da Administragdo Interna
apenas respons6vel por suprir eventuais faltas nos paises onde n6o exista representag6o
diplom6tica que o assegure. Deste modo, o envio do voto passaria a ser feito atrav6s de

um processo intemo a cada pais e, consequentemente, de uma forma muito mais nlpida
e eficiente. Todos ganhariam com esta mudanga. 1.2 - OpgSo de envio eletr6nico do
boletim de voto. Para al6m dos problemas resultantes do Porte Pago centralizado a

partir de Lisboa, tamb6m se registaram inirmeros casos em que eleitores, devida e
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atempadamente recenseados, ndo receberam os boletins de voto, impedindo-os assim de
votar. Entendemos, por isso, que 6 necess5rio equacionar outras formas de fazer
chegar os boletins de voto a todos os eleitores. Adaptando o exemplo holand6s,
defendemos que passe a ser possivel receber os boletins de voto por via eletr6nica,
(email ou descarga no portal) que seriam depois enviados atrav6s dos correios do pais
de resid6ncia para o respectivo Consulado, usando o porte pago entretanto acordado. 1.3

- Fim do prazo de notificagdo pr6via sobre a forma de votag6o. As Eleigdes Legislativas
de 2019 registaram intimeros casos de cidaddos residentes no estrangeiro, devida e

atempadamente recenseados como tal, que ou ndo receberam os respectivos boletins de

voto ou foram confrontados com dificuldades intransponiveis no processo de envio do
envelope para Portugal, ftcando assim impossibilitados de exercer o direito de voto que
thes assiste. Devido d limitagdo imposta pelo prazo de comunicagdo prdvia d respetiva
Comissdo recenseadora, em relagSo d forma de votagdo, viram-se tamb6m impedidos de
poder, em alternativa, votar presencialmente no respectivo Consulado. Defende este

CCP que esta limitagdo deverS ser eliminada, abrindo assim a possibilidade da votaqSo
presencial aos que, por circunst6ncias fora do seu controlo e/ou devido a potenciais
falhas na logistica eleitoral aplic6vel, se desloquem at6 d Mesa de Voto relevante para a
sua 6rea de resid6nciapara exercer o respetivo direito de voto. Tal implicar6 uma gestio
segura, verdadeiramente desmaterializada e em tempo real dos cadernos eleitorais, bem
como uma preparaqSo adequada dos membros das mesas eleitorais. 2- Voto Eletr6nico.
Com o desenvolvimento de novas tecnologias digitais e de ciberseguranqa, advogamos
h5 alguns anos que o voto eletr6nico remoto seja implementado como mais uma
modalidade de voto para as comunidades portuguesas. Esta realidade deve ser planeada
gradualmente atrav6s de projetos pilotos que proporcionem estudos sobre esta
modalidade, e que estes estudos sejam assumidos como uma clara prioridade a ser
discutida pelos intervenientes politicos envolvidos nesta matdria. Num evento sobre esta
temdtica, orgarizado em 2017 pela Comiss6o Temdtica dos Assuntos Consulares,
Participagdo Civica e Politica do CCP, na Assembleia da Repriblica, ficou claro que o
obst6culo a implementagfio do voto electr6nico ndo 6 de natureza tdcnica mas,
fundamentalmente, de ordem politica. Existe em Portugal, a1i5s, quer em diferentes
Universidades, quer no sector privado - e mesmo no pr6prio Minist6rio da
Administrag6o Interna, know-how de lideranga nesta mat6ria. Achamos que esta
implementagdo deve ter um infcio moderado com um planeamento s6lido e sustentSvel,
e que este projeto inicial possa ser feito tendo como base as regides geogr6ficas que
melhor o permitam, ou como base uma cota demogr6fica do recenseamento onde o
nrimero de inscrig6es iniciais seja limitado a uma percentagem que permita esse estudo.
Achamos tamb6m que o universo eleitoral das comunidades se adequa efetivamente a
este projeto, n6o s6 pela sua dimensdo geogr6fica mas tamb6m pelo nfmero de
deputados eleitos, e que nio colocam em causa o sufr6gio democr6tico das eleiqdes na
sua generalidade. 3 - Voto Presencial e Postal : um sistema verdadeiramente misto.
Sendo defensores da modemizaEdo do processo eleitoral em Portugal, entendemos que
a votagSo presencial mant6m igualmente uma centralidade que ndo poderS ser
abandonada, especialmente porque h6 Comunidades que residem em paises onde as

modalidades do voto postal e eletr6nico encontram s6rias dificuldades para serem
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implementados. A purti"ipagSo eleitoral atrav6s o voto presencial 6, igualmente' uma

forma de respon iiAn ugao das pr6prias Comunidades Portuguesas, enquanto dever

civico a que estamos su;Litos. E imponante, por isso, alcanqar um equilibrio que' por

um lado, permita u *u*irnizaqdo da participiqe?.eleitoral, atrav6s dos votos postal e

eletr6nico, e, por outro, a afo,maEdo daresponsabilidade de cidadania, atrav's do voto

presencial orrd. este esteja impllmentado. Este equilibrio passa pela criagfio de um

estrito limite geogr6fico definido, onde a prioridade seja o voto presencial' Este limite

geogrrifico deve Jer definido previamente pelas Comiss6es Recenseadoras relevantes,

consoante o mais apropriado irs respectivas circunstAncias, e dever6 assentar em

unidades administrativas apropriadas, em relagSo ao local onde esteja localizada a mesa

de voto. Autoridades Unit6riui, 
"o*o 

o Governo da Regido Administrativa Especial de

Macau ou a Greater London Authority ou ainda, nos Estados Unidos da Am6rica, o

County, por exemplo; Concelho ou o conjunto do Concelho onde a mesa de voto esteja

localizada" or.or.elhos que lhe sejam imediatamente limitrofes. A definigSo do limite
geogr6fico dever6 ser sujeita a consulta pr6via junto da estrutura relevante do Conselho

das Comunidades Portuguesas e feita, tal como acontece com os desdobramentos das

assembleias de voto, pelo respectivo Presidente da Comissdo Recenseadora
(normalmente o Chefe de Posto) at6 ao 35" dia anterior ao da e1eig6o, comunicando a

decisdo e AdministragSo Eleitoral do Ministdrio da Administragdo Interna e ao

Minist6rio dos Neg6cios Estrangeiros. A identificag6o dos eleitores abrangidos pelo
limite geogr6fico que venha a ser definido dever6 assentar no mapeamento j6 rcalizado
pela Comiss6o Organrzadora do Recenseamento Eleitoral (COREPE) do Minist6rio dos
Neg6cios Estrangeiros. 4 - Voto em mobilidade extensivel a eleitores recenseados no
estrangeiro. O voto em mobilidade deve ser estendido aos cidaddos Portugueses,
residentes e recenseados no estrangeiro, que por qualquer motivo, se encontrem em
Portugal, aquando de um processo eleitoral para o qual estejam devidamente registados.
O voto em mobilidade dever6 tamb6m permitir que o eleitor recenseado no estrangeiro
vote, fora de Portugal, na mesa de voto mais apropriada d localizagdo onde se encontre,
de forma temponiria, aquarrdo do processo eleitoral - algo a ser assegurado, como j6
referido, pela gestfio adequada dos cademos eleitorais. 5 - Eleigdes para o Parlamento
Europeu. As E1eig6es para o Parlamento Europeu s6o, geralmente, as frnicas eleigdes
nacionais onde as comunidades Portuguesas na Uni6o Europeia podem participar. Com
a implementagdo do recenseamento autom5tico em 20L8, todos os cidadfios
Portugueses, recenseados em outro pafs da UniSo Europeia para as respectivas eleigdes
para o Parlamento Europeu, foram administrativamente transferidos para o escrutinio
Portugu6s. A luz do enquadramento legal actualmente em vigor (ver imagem), os
cidaddos comunit5rios recenseados em outro pais da UniSo Europeia apenas podem
votar uma vez - no pais onde residem ou na eleigdo do pais de origem. Mais do que
isso, nas propostas de alteragdo, a nivel comunitSrio, d actual legislagdo eleitoral
aplic6vel ao Parlamento Europeu, o chamado 'double voting' 6 alvo de particular
ateng6o, sendo o texto legislativo aprovado pelo Conselho Europeu particularmente
assertivo: "No one may vote more than once in any election of members of the
European Parliament. Member States shall take measures necessary to ensure that
double voting in elections to the European Parliament is subject to effective,



Cffi
Cut* I ho das (nm w lMe,$ tulrl W{Mr

proportionate and dissuasive penalties." Todavia, ainda sdo muitos os portugueses

residentes na Unido Europeia que estSo inscritos em dois cadernos eleitorais para as

eleig6es europeias: as listas eleitorais portuguesas e as listas eleitorais do pais de

resid6ncia. A"res"enta-se tamb6m a problem6tica dos portugueses que tamb6m

possuem a nacionalidade do pais de acolhimento, nomeadamente dos binacionais que

vivem em paises em que o voto 6 obrigat6rio. De facto, estes irltimos v0em-se

prejudicados numa prerogativa individual fundamental: a liberdade democr5tica (n6o

podem escolher se votam em candidatos porfugueses ou se votam em candidatos dos

paises da outra nacionalidade). Pelos motivos acima expostos, recomendamos a adogdo

das seguintes medidas, a serem articuladas com os agentes nacionais inseridos no

espago institucional da UniSo Europeia que tenham compet6ncia na mat6ria: Reforgar
as campanhas de sensibilizagdo paru informar os eleitores visados nesta problem6tica
para que fagam a necessSria declaragEo formal sobre se optam por votar nos deputados
do pais de residCncia ou nos deputados de Portugal; Promover o Portal do Eleitor,
devidamente apoiado numa base de dados gerida a nivel europeu, a ser tamb6m o

mecanismo que permita ao pr6prio utente exercer - e corrigir atempadamente, a escolha
do escrutinio em que deseja participar. Evitar-se-6 assim que eleitores europeus estejam
inscritos em mais de um caderno eleitoral na Uni6o Europeia para as eleigdes em
quest6o, o que poder6 diminuir a opacidade existente em torno da questSo, tornando-se
tamb6m possivel reduzir os niveis de abstenq6o em Portugal e/ou nos paises de
resid6ncia, e finalmente, poder-se-6 erradicar as oportunidades de falsificar os
resultados eleitorais, tanto a nivel nacional como a nivel europeu. 6 - Eleigdes
Regionais e Aut6rquicas. Julgamos ser chegado o momento de se ter uma discussdo
descomplexada e abrangente sobre o papel das comunidades Porfuguesas no 0mbito do
poder local e regional em Portugal. Devido ir proximidade que se verifica atrav6s das
novas tecnologias digitais e por forma a estreitar ainda mais os lagos dos Portugueses
residentes no estrangeiro com as suas regides de origem em Portugal, entendemos que,
no dmbito do recenseamento automdtico, e atrav6s do portal que permita aos eleitores a
atualizaEdo dos dados do recenseamento, deve ser rapidamente equacionada a criaEdo
de um sub-recenseamento, gue permita a participagSo eleitoral das comunidades nas
eleig6es aut6rquicas em Portugal, bem como nas eleigdes regionais nas regi6es
aut6nomas dos Agores e da Madeira. A evolugSo prevista para o Portal do Eleitor,
deverii permitir, por exemplo, nio s6 a consulta da morada exacta de recenseamento,
mas tambdm a possibilidade do eleitor recenseado no estrangeiro definir um concelho
de refer6nciaparu futuras Eleigdes Aut6rquicas, bem como de um processo similar para
eleig6es nas regides aut6nomas. 7 - Reflexdes finais. E imponante relevar qrr. u.
propostas apresentadas neste documento t6m como principal objectivo combater o
insucesso do voto das Comunidades, ou seja, contribuir pu* .,-u maior participagdo
politica, diminuindo nos m6dio e longo prazos o elevado nivel de abstengao. Os
elevados indices de abstengSo nas Comunidades n6o ocorrem apenas deviOo ds
deficiOncias encontradas nos processos eleitorais, mas tamb6m estdo diretamente
associados ao desinteresse e desmotivag6o civica e polftica, bem como d pouca
divulgagSo dos atos eleitorais nas Comunidades. Este desinteresse na participagdo
eleitoral est5 tamb6m interligado com a aus6ncia funcional e burocritizagAi Oo*
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servigos do Estado, assim como o reduzido envolvimento dos Partidos Politicos junto

das Comunidades, algo que tem de ser contrariado para incrementar e despertar o

interesse participativo na vida civica e politica. Apesar destas propostas inovarem de

alguma forma o processo participativo nos atos eleitorais 6 necess6rio realizar reflex6es
criticas e investigag6es, e estruturar um acompanhamento aprofundado no final de cada
ato eleitoral para se perceber quais as necessidades de alteraq6es especificas de cada
comunidade. Nesse sentido 6 crucial que o Conselho das Comunidades Portuguesas
passe a ter um conselheiro indigitado na Comiss6o Nacional de Eleigdes, o que
decorreria de alteragSo d Lei n" TllTB.Impde-se tamb6m uma reflexdo sobre uma mais
justa e equilibrada representatividade das Comunidades na Assembleia da Repriblica, de
forma alterar o nfmero de Deputados eleitos pelos dois Cfrculos da EmigraqSo. O CCP
dispde-se ao di6logo com a CNE, o MAI, o MNE, as forgas politicas na AR e os demais
6195o de soberania, a fim de se melhorar esse processo desde a sua origem, visando o
futuro e a dignidade dos que vivem no estrangeiro, incluindo a remogdo na Constituigao
do princfpio da exist6ncia de lagos de efectiva ligagSo e comunidade nacional.
Finalmente no ponto 5) Assuntos Gerais, e ap6s diversas manifestagdes de Conselheiros
e Conselheiras e nada mais havendo a tratar, a presente reunido foi encerrada pela
17h10 (hora de Lisboa), mandando-se lavrar esta Ata, c6pia fiel dos trabalhos
realizados e que, ap6s lida e aprovada, ser6 assinada pelo Presidente e pelo Secretdrio,
na forma do Regulamento deste conselho Pemanente do ccp.

I ^ \--G
lq&Y ker^-W V

6**


