
ATA DA eurNeuAGBSrMA SETTMA nnunrAo Do coNSELHo

PERMANENTE DO CCP, realizada on-line pelo aplicativo ZOOM, a 2l de

agosto de 2A21, com inicio ds 14h00 de Lisboa , para tratar da seguinte ordem do

dia: 1) Aprovagdo da Ata da reunido de 26106; 2) Calend6rio das datas de

reunides on-line para o resto do ano; 3) RatificagSo da programaqdo da reuni6o

presencial em Lisboa de 11 a 14110; 4) Retomada das entrevistas do GT

Mem6ria do CCP; 5) Proposta Orgamentilria 2022; 6) Proposta da Estrutura

Aut6noma do CCP;7) Pareceres da Comiss6es Tem6ticas; 8) Assuntos Gerais.

Presentes os Conselheiros titulares Fl6vio Martins, Amadeu Batel, Manuel

Coelho, Angelo Horto, Ligia Fernandes, Rita Santos, Paulo Marques e Antonio

Cunha. Justificaram ausCncias os Cons. Pedro Rupio, Maria de Lurdes Almeida

e Daniel Loureiro, este substituido pelo Cons. Paulo Martins. A reunido iniciou-

se com o Cons. Fl5vio Martins a agradecer a presenga de todos e com a

aprovagSo da ordem de trabalhos. Passando-se de imediato ao ponto 1)

Aprovag6o da Ata da reuniSo de 26 de junho, sendo a mesma aprovada sem

retificag6es e serd circulada por todos os Conselheiros do CCP. No ponto 2)

CalendSrio das datas de reunides on-line para o resto do ano. Foram aprovadas

mediante ad referendum do CP/CCP, que haver6 reuni6es online mensais ate o

final deste ano, em fungSo da eleigSo ocorrer somente em 2022, conforme

anunciou a Dra. Berta Nunes, em fungEo do piloto de voto eletr6nico a ser

aplicado na eleigSo do futuro mandato do CCP. Assim, foram homologadas as

seguintes datas: 2118;1819;20111; e 18112, sempre ds 14h00 de Lisboa. Em

outubro ndo haver6 online em decorrdncia da presencial em Lisboa. Seguiu-se o

ponto 3) Ratificagdo da programagdo da reuniSo presencial em Lisboa de 11 a

14110, a qual 6 uma c6pia do que havia sido aprovado para datas anteriores. Em

votagSo, foi homologada pela unnimidade dos presentes. Ser6 enviado pedido

de cessSo de salas d Assembleia da Repirblica; caso seja negado o encontro

realizar-se-6 no Pal5cio das Necessidades como em 2020. Tambdm ser6o

encaminhados convites ds personalidades previstas na programagdo, faltando



ainda definir onde realizar a sessSo comemorativa dos 40 anos do CCP.

Passando-se ao ponto 4) Retomada das entrevistas do GT Mem6ria do CCP, o

Presidente do CP fez um apelo que fosse aprovada uma lista de Conselheiros e

ex-Conselheiros das v6rias regides a serem entrevistados e que sejam feitas

entrevistas tamb6m a ex-Presidentes do CP e ex-SECP que se disponibilizarem.

Assim, foram aprovadas as seguintes entrevistas: Amadeu Batel, Manuel

Coelho, Angelo Horto, JoSo Pacheco, Luis Panasco, Silv6rio Silva, Femando

Gomes, Pereira Coutinho, Clementina ..., Teresa Heimans ou Eduardo Dias e

ainda, o ex-SECP Ant6nio Braga. Passando ao ponto 5) Proposta Orgamentirria

2022, a referida proposta, de € 305.000 (trezentos e cinco mil euros) sem

cativagdes, encaminhada e SECP e ao MNE no passado dia 02 do corrente por

email, foi ratificada pela unanimidade dos presentes. A proposta foi assim

distribuida: 140.000 para as reunides do CP, das CTs e dos CRs; 64.000 para as

Secgdes locais; 1.000 para manutenEdo do dominio e hospedagem do site do

CCP; 20.000 para contratagdo de estudos e pareceres; e 80.000 paru o

pagamento de dois t6cnicos e manutengSo de um Gabinete de Apoio,

perfazendo um total de € 305.000. Ap6s a votagSo, foi lembrado que havia um

tempo a cumprir para o envio da proposta e que a mesma antes de ser

encaminhada ao Governo foi circulada pelos CRs, pelas CTs e aos membros

deste CP. Seguiu-se para o ponto 6) Proposta da Estrutura Aut6noma do CCP.

Ap6s alguns debates e manifestagdes neste tema o Cons. Amadeu Batel afirmou

que o ideal seria o CP/CCP reunir-se presencialmente duas vezes por ano, e o

Cons. Paulo Martins relata conversa com a Dra. Berta Nunes aquando de sua

visita aos EUA quanto d mudanga de tutela mas em conjunto com a SECP, o

que teria mais viabilidade e que deverS constar do nosso documento da

Estrutura Aut6noma do CCP. Ao final foi explicitado que em momento algum

em 2019 pensou-se em mudanga de tutela sem a SECP; o CCP ao conceber essa

proposta pensou em estar junto da SECP mas sob a tutela da PCM. Talvez,

entretanto, devamos clarificar isso publicamente. Ao final ficou aprovado que



os Conselheiros Amadeu Batel e Paulo Martins fardo uma nova versdo do

documento e serd entregue no dia 0919 a todos para reflexSo e deliberagdo na

pr6xima reuni5o do CP/CCP, dia 1819. No item 7) Pareceres da Comissdes

Tem6ticas, o Cons. Presidente disse que ainda ndo recebeu oficialmente o

parecer da CT de Assunstos Consulares e ParticipagSo Civica e cobrou o envio

disso d referida Comissdo, o que foi justiticado pelo Cons. Paulo Martins,

integrante dessa ComissSo em fungdo de problemas na redagdo final que ainda

n6o foi enviada a todos os que estiveram em Lisboa. Assim, solicitou-se que o

referido documento seja repassado com urg6nciapara ser lido atempadamente e

a discussdo dos Pareceres, por indicagSo de todos do CP/CCP, fica sobrestada

para a reuniSo do dia l&l9, para que todos sejam apreciados e aprovados em

conjunto e o documento final possa ser remetido d SECP e inserido em nosso

site www. conselhodascomunidades. que j5 6 um dos mais procurados na

Internet quando o tema 6 o das "Comunidades Portuguesas". Finalmente no

ponto 8) Assuntos Gerais, o Cons. Ant6nio Cunha, apoiado pela Cons. Rita

Santos, solicitou informag6es acerca da exting6o da figura do representante

fiscal para quem vive fora do espago da UniSo Europeia, um estudo que estava a

ser feito pela S.E. dos Assunstos Fiscais. Ap6s algumas intervengdes, deliberou-

se que o CP/CCP enviar6 oficio a pedir informagdes d SECP,Dra. Berta Nunes,

acerca da iseng6o dessa necessidade de indicagdo de representante fiscal is

Comunidades todas e tamb6m acerca da integragdo dos conselheiros/as do CCP

nos Conselhos Consulares de suas respetivas 6reas, conforme alteragdo do

Regulamento Consular aprovada recentemente. O Cons. Fkivio Martins

informou que a SECP respondeu h6 alguns dias a demanda para o reembolso

dos testes PCRs real\zados por quem esteve em Lisboa nas Comiss6es

Tem6ticas e que ela tem decisSo pelo deferimento do reembolso, mas aguarda

um Parecer da DGA acerca do tema. Tambdm informou que esta a demandar o

envio (at6 o dia2918) das Atas das reunides dos Conselhos Regionais realizadas

este ano para inseri-las no site do CCP que est6 a ser todo atualizado. N6o



havendo mais tada atratar, a presente reuni6o foi encerrada ds 16h35 (hora de

Lisboa), mandando-se lavrar esta Ata, c6pia fiel dos trabalhos realizados e que,

ap6s lida e aprovada, serS assinada pelo Presidente e pelo Secret6rio, na forma

do Regulamento deste Conselho Permanente do CCP.
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