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Ata do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Asia/Oceânia (CR-AO), da reunião 
ordinária realizada em 22 de Fevereiro de 2021 

 

 

 

No dia 22 de Fevereiro de 2021, às 18H00 horas (horário de Macau), realizou-se uma reunião entre os 
Conselheiros do Conselho Regional da Ásia e Oceânia, on-line (Whatapps). 

Estiveram presentes: 

 Rita Botelho dos Santos, Conselheira (Ásia), Presidente do CR-AO; 

 Sílvia Maria Lobo Araújo Renda, Conselheira (Austrália e Nova Zelândia), Vice-
Presidente do CR-AO; 

 Armando de Jesus, Conselheiro (Ásia) e Secretário do CR-AO (China, Macau e HK); e 

 Gilberto Camacho, Conselheiro (Ásia) em substituição do José Pereira Coutinho, 
Conselheiro, que renunciou o cargo, por motivos profissional. 

Ausentes: 

Melissa da Silva, Conselheira (Austrália e Nova Zelândia), por motivos pessoais e não houve 
substituição. 

1. Aprovação da acta anterior dia 07 de Dezembro de 2020.  

- Foi aprovada a acta da Reunião do CR-AO, realizada no dia 07 de Dezembro de 2020, pelas 
18H00 horas (horário de Macau), online (Whatapps). 

- Foi aprovado por unanimidade. 

 

2. Renúncia do cargo de Conselheiro José Ｍaria Pereira Coutinho (Ásia) por motivo profissional 
e particular, requerimento enviado ao Presidente do CP do CCP e SECP; 

O Conselheiro Suplente, Gilberto Camacho vai ser nomeado como conselheiro efetivo a partir 
da data da renúncia do cargo do conselheiro do José Maria Pereira Coutinho. 

 
- Todos os membros presentes tomaram conhecimento. 
 

3. Decisão sobre o local da reunião do CRAO com presença da Secretária das Comunidades 
Portuguesas Dra. Berta Nunes, na cerimónia inaugural, encerramento ou outra ocasião; 

A Vice-Presidente do CRAO, Sílvia Renda explicou de momento é difícil de sair do seu País 
neste caso Austrália devido a epidemia do COVID-19 e esta situação vai permanecer talvez até 
meados do ano; 



20210222AtaReuniaoInternetCR-AO-online18H00 Page 2 

A Presidente do CRAO, Rita Santos informou a situação da epidemia do COVID-19 em Macau 
é melhor, a comunidade podem sair da sua casa, podem ir ao trabalho, convívio e jantares. Mais 
podem deslocar-se até às cidades vizinhas ou interior da China sem quarentena excepto Hong 
Kong. 

As duas regiões Ásia e Oceânia, estão prevista a reunião do Conselho Regional deve ser feita em 
on-line por motivo de segurança de saúde e pelo impedimento de voo para outros países, sendo 
a data do CRAO será definida posteriormente. 

 

4. Resultado da Reunião do Conselheiro Permanente no dia 20/02/2021 pela Presidente do CRAO; 

A Presidente do Conselho da CRAO, Rita Santos transmitiu os assuntos discutidos de todos os 
pontos da agenda da Reunião do Conselho Permanente no dia 20/02/2023 aos conselheiros 
presentes na reunião on-line solicitando à Vice-Presidente da CRAO, Sílvia Renda transmitir à 
Conselheira Melissa todos os pontos da agenda do CRAO orquestra que não podia estar nessa 
reunião. 

 

5. Trabalho dos Conselheiros no Ano de 2020 e no primeiro trimestre de 2021;  

A Presidente do Conselho da CRAO, Rita Santos liderou reuniões periódicas com o Cônsul Geral 
de Portugal em Macau juntamente com os restantes Conselheiros Armando de Jesus, Gilberto 
Camacho e Lídia Lourenço para discutir sobre diversos temas. Os Conselheiros têm dado 
continuidade ao trabalho habitual dada a proximidade com a comunidade portuguesa em Macau 
no sentido de agilizar processos civis nomeadamente nas marcações da renovação do Cartão de 
Cidadão, Passaporte, certidões de nascimento, certidões de casamento, entre outros documentos 
de elevada importância. 

 

6. Discussão sobre a data da eleição dos conselheiros das comunidades portuguesas e assinaturas 
dos conselheiros numa carta dirigida à SECP;  

A Secretária do Estado das Comunidades Portuguesas (SECP) informou ao CP do CCP que a 
data eleição proposto pelo CP do CCP poderá ser coincidente com o desenrolar de outro ato 
eleitoral, a eleição dos órgãos das autarquias locais em Portugal. Tal facto causará 
constrangimentos e dificuldades às entidades envolvidas na organização e acompanhamento dos 
respetivos processos eleitorais, assim SECP propõe a realização da eleição dos membros do CCP 
será o dia 05 de Setembro de 2021, de forma a afastar o mais possível os dois atos eleitorais. 

Portanto o CP do CCP vai recolher as assinaturas dos conselheiros para elaborar uma carta 
dirigida à SECP quanto a data da eleição proposta pela SECP, sendo assim os membros do CRAO 
concorda e irão assinar o devido documento. 

 

7. Análise da eleição à Presidência da República nas Comunidades Portuguesas; 
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A corrida às urnas em Macau para votar na eleição do Presidente da República correu bem tendo 
exercido o seu direito de voto mais de 2000 eleitores - um número acima das últimas eleições 
presidenciais. 

 

8. Outros assuntos. 

  

Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a sessão pelas 19H00 horas (hora de Macau) do dia 
22 de Fevereiro de 2021, sugerindo que fosse a Sra. Vice-Presidente do CR-AO, Sílvia Maria Lobo 
Araújo Renda a rever ata da reunião, depois da elaboração da mesma pelo Sr. Secretário do CR-AO 
Armando de Jesus. 
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Macau, Sydney e Melbourne, 22 de Fevereiro de 2021. 

 

 

____________________________________________________ 

A Presidente do CR-AO 

Rita Botelho dos Santos 

 

 

____________________________________________________ 

A Vice-Presidente da CR-AO 

Sílvia Maria Lobo Araújo Renda 

 

 

______________(Ausente por motivo pessoal)_______________ 

O Conselheiro  

Melissa Silva 

 

 

____________________________________________________ 

A Conselheiro  

Gilberto Camacho 

 

 

____________________________________________________ 

O secretário do CR-AO 

Armando de Jesus 
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Ata do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Asia/Oceânia (CR-AO), da reunião 
ordinária realizada em 28 de Junho de 2021 

 

 

 

No dia 28 de Junho de 2021, às 18H00 horas (horário de Macau), realizou-se uma reunião entre os 
Conselheiros do Conselho Regional da Ásia e Oceânia, on-line (ZOOM). 

Estiveram presentes: 

 Rita Botelho dos Santos, Conselheira (Ásia), Presidente do CR-AO; 

 Sílvia Maria Lobo Araújo Renda, Conselheira (Austrália e Nova Zelândia), Vice-
Presidente do CR-AO; 

 Armando de Jesus, Conselheiro (Ásia) e Secretário do CR-AO (China, Macau e HK);  

 Melissa da Silva, Conselheira (Austrália e Nova Zelândia); e 

 Gilberto Camacho, Conselheiro (Ásia). 

Ausentes: 

Não houve ausente. 

 

1. Aprovação da acta anterior dia 07 de Dezembro de 2020.  

- Foi aprovada a acta da Reunião do CR-AO, realizada no dia 22 de Fevereiro de 2021, pelas 
18H00 horas (horário de Macau), online (Whatapps). 

- Foi aprovado por unanimidade. 

 

2. Marcação da reunirão do CRAO com a presença da Secretaria de Estado das Comunidades 
Portuguesas, Dra Berta Nunes, e Secretaria de Estado da Justiça, Dra. Anabela Pedroso 
solicitando aos conselheiros a sugestão de convite aos outros membros do Governo Português e 
definição de assuntos a discutir na reunião on-line; 

A Presidente do CRAO, Rita Santos informou aos membros do CRAO que tinha recebido um 
email da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Dra. Berta Nunes gostaria de 
participar a nossa reunião do CRAO em Lisboa ou através do por on-line, e como os membros 
do CRAO decidiram a Reunião do CRAO presencial a ser feita por on-line por motivo do 
COVID-19 impedem suas deslocações por isso convidamos SECP, Dra. Berta Nunes para nossa 
reunião a data ser decidida por SECP (entre 12 a 16 Julho) 

E convidamos também a Secretaria de Estado da Justiça, Anabela Pedroso e Secretaria de Estado 
de Segurança Social, para discutir aos assuntos relativamente a transcrição do nascimento, 
casamento, nomeação represente fiscal, fundo segurança, pensão etc; 
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A Vice-Presidente do CRAO, Sílvia Renda informou que a maior problema para os membros é 
a hora da reunião, a diferença do horário de Lisboa, Austrália e Macau, assim decidimos 19H00 
em Macau, 23H00 da Austrália e 13H00 em Lisboa, sugeriu também convidar o Embaixador ou 
Cônsul para a nossa reunião; 

 
3. Ponto da situação do funcionamento das Embaixadas, Consulados e escritórios dos Cônsules 

Honorários da China, Macau, Hong Kong, Austrália e Nova Zelândia;  

 

4. Apresentação do resumo por dos relatórios por escrito das actividades de 2020 dos Conselheiros 
da CROA e actividades realizadas no 1o semestre e previstas na 2a semestre, solicitando a 
apresentação do relatório por escrito no prazo de uma semana; 

A Presidente do CRAO, Rita Santos pediu as conselheiras Austrália e Nova Zelândia para 
apresentar ao CRAO o seu relatório de actividades em resumo. 

A Conselheira Melissa Silva informou ao CRAO que a situação do COVID-19 está a causar 
transtorno para os cidadãos residentes na Austrália para tratar os actos consulares, em que as 
permanências consulares cancelaram, por isso exigem os cidadãos que necessitam urgentes 
serviços consulares a deslocaram até aos postos consulares ou Embaixadas para tratar esses 
serviços, e relativamente aos cidadãos que estão na Nova Zelândia e como a Austrália tem as 
fronteiras fechadas por isso não há permanências consulares nos Cônsules Honorários da Nova 
Zelândia para tratar dos actos consulares, mesmo poder e haver as permanências consulares, os 
serviços prestados não chegam para colmatar todos os problemas e actos consulares dos 
cidadãos. 

 

5. Alteração da data da reunião do Conselho Permanente do CCP em Lisboa para Setembro 
proposto pelo Presidente do CP do CCP, Flávio Martins;  

 

6. Ponto da situação dos portugueses face à pandemia do COVID-19; 

A Presidente do CRAO Rita Santos tomou a palavra explicando o ponto situação do COVID-19 
em Macau, está a ser controlado por uma declaração de saúde individual através do QR-Code de 
cada um, a ser submetido através pelo telemóvel, e todos os residentes local e visitantes para 
entrar uma entidade pública, estabelecimento público ou até transportes públicos devem 
apresentar este QR-code incluindo também a temperatura in loco para dar acesso a estes locais, 
e como houve casos de COVID-19 Delta nalgumas cidades de Guandong China e para estes 
visitantes poder entrar para Macau ou residentes de Macau para estas cidades da China 
necessitam de ter um teste ácido nucleio com validade de 48 horas é que podem entrar ou sair 
naquelas zonas, foram medidas implementadas pela China e Macau. Até de momento a fronteira 
de Macau e Hong Kong ainda está fechada. 

A Conselheira Melissa falou da situação da cidade Sydney relativamente ao COVID-19, com 
130 casos novos diagnósticos positivos acumulados até agora e por dia proximamente 20 a 30 
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casos. Está a causar transtorno para os cidadãos residentes na Austrália, as fronteiras dos estados 
fecham automaticamente, pois Sydney já está fechada, e as pessoas para saíram da sua casa por 
outras áreas não exceder um raio de 5 Km da sua residência. 

O Conselheiro Gilberto Camacho elogiou e realçou que o Centro de Coordenação de 
Contingência do Novo Tipo de Coronavírus que por um ano consecutivo não são registados casos 
locais em Macau e este resultado conseguido na prevenção e controlo da Pandemia em Macau é 
bom, digno de orgulho e deve ser valorizado por todos. A política de prevenção da pandemia em 
Macau tem sido sempre eficaz, os resultados alcançados nesta fase foram adquiridos através de 
esforços conjuntos do Governo, de todos os setores da sociedade e de todos os residentes, e não 
foi fácil, a actual situação pandémica, em todo o mundo é ainda muito grave e não há espaço 
para relaxamento. Recentemente, foram registados casos de re-infecção em Macau de residentes 
que tem regressado a Macau, daí que o risco de propagação do vírus na comunidade de Macau 
tem aumentado. 

A Conselheira Sílvia Renda indicou que o programa de vacinação na Austrália começou mas 
pouco tempo depois a Europa impediu a saída das vacinas só podem ser circulado com prioridade 
no interior da Europa, assim causou um atraso enorme no programa da vacinação e outra razão 
foram as notícias negativas após tomaram as vacinas e ficaram doentes ou com sintomas graves. 

 

7. Actividades celebradas na Comemoração do dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas;  

Em Melbourne, Sydney e Macau também tiveram várias actividades celebradas na 
Comemoração do dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas (estas actividades serão 
relatadas no relatório de cada círculo a ser entregue ao CRAO). 

 

8. Resultado da reunião com IPOR pela Presidente do CRAO; 

A Presidente do CRAO, Rita Santos teve uma reunião com IPOR, basta ter um curso de nível 
A2 para poder pedir nacionalidade em Portugal, e estamos colaborar com IPOR para investirem 
mais cursos em Portugal para esses residentes em Macau já mais de 7 anos e alguns deles vão 
tirar o curso em Macau ou em on-line com duração de 150 horas e estamos confiante e temos um 
acompanhamento muito perto pelo ensino da língua portuguesa em Macau e no interior da China, 
e agora falta resposta do programa a ser elaborado pelo IPOR. 

 

9. Explicação pelo Conselheiro Gilberto Camacho, que substitui a Presidente Rita Santos, sobre a 
reunião on-line do CCP no dia 26; 

O Conselheiro, Gilberto Camacho informou que as próximas reuniões do CP do CCP estão 
previstas para os dias de 10 de Julho e 14 de Agosto do corrente ano, mas ainda não estão 
confirmadas; 
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Quanto ao reunião presencial do CP do CCP em Lisboa, ainda está para ser confirmada por razão 
da pandemia do COVID-19, não se sabe quem e quando poderiam chegar devido essa restrições 
de ligações aéreas de cada Países. 

A Presidente do CRAO, Rita Santos informou que o CP do CCP recebeu um documento que foi 
enviado pelo MNE sobre o Decreto-Lei n.º 51/2021, publicado em Diário da República, que 
aprova o novo Regulamento Consular, resultante de uma revisão que adapta a organização 
consular às novas realidades e necessidades da emigração portuguesa e das comunidades 
portuguesas e um ponto que diz que os Conselheiros das Comunidades passam a ser membros, 
por inerência, dos Conselhos Consultivos das Áreas Consulares, dando-se resposta a uma 
reivindicação do Conselho das Comunidades Portuguesas. Tendo obtido as respostas dos 
membros do CRAO que na Austrália ainda não tem falado esse ponto por ter um cônsul que veio 
pouco tempo e por parte da Ásia que o ex-cônsul não quis constituir este conselho por o número 
de representantes é muito limitado por isso para ele é difícil de escolher, por todos serem Líderes 
das associações com figura importante na comunidade portuguesa na RAEM por isso julgamos 
que o actual Cônsul também não vai escolher. 

 

10. Explicação pela Presidente Rita Santos da apresentação da proposta ao Presidente da República 
para atribuição de condecoração ao falecido português José Gomes Martins pelo contributo para 
Portugal e ajuda aos portugueses ao longo da vida; 

A Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas recebeu a carta dos Conselheiros do círculo 
da China/Macau/Hong Kong encaminhada pela Sua Exa. Presidente da República da República 
Portuguesa, informando que a referida Chancelaria irá analisar as sugestões de condecoração 
oriundas da sociedade civil, a mesma ocorrerá os seus transmites pelos competentes Conselhos 
das Ordens. 

 

11. Data prevista da eleição dos Conselheiros das Comunidades Portuguesas em Novembro de 2021; 

A Presidente do CRAO, Rita Santos explicou que a SECP, Dra. Berta Nunes informou que a data 
prevista da eleição dos Conselheiros das Comunidades Portuguesas vai em Novembro de 2021, 
mas ainda não recebemos uma comunicação oficialmente da confirmação da data mencionada 
por parte do SECP, 

 

12. Outros assuntos. 

  

Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a sessão pelas 19H40 horas (hora de Macau) do dia 
28 de Junho de 2021, sugerindo que fosse a Sra. Vice-Presidente do CR-AO, Sílvia Maria Lobo Araújo 
Renda a rever ata da reunião, depois da elaboração da mesma pelo Sr. Secretário do CR-AO Armando 
de Jesus. 
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Macau, Sydney e Melbourne, 28 de Junho de 2021. 

 

 

____________________________________________________ 

A Presidente do CR-AO 

Rita Botelho dos Santos 

 

 

____________________________________________________ 

A Vice-Presidente da CR-AO 

Sílvia Maria Lobo Araújo Renda 

 

 

______________(Ausente por motivo pessoal)_______________ 

O Conselheiro  

Melissa Silva 

 

 

____________________________________________________ 

A Conselheiro  

Gilberto Camacho 

 

 

____________________________________________________ 

O secretário do CR-AO 

Armando de Jesus 
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Ata do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Asia/Oceânia (CR-AO), da reunião 
ordinária realizada em 26 de Agosto de 2021 

 

 

 

 

No dia 26 de Agosto de 2021, às 19H00 horas (horário de Macau), realizou-se uma reunião entre os 
Conselheiros do Conselho Regional da Ásia e Oceânia, on-line (WHATAPPS). 

Estiveram presentes: 

 Rita Botelho dos Santos, Conselheira (Ásia), Presidente do CR-AO; 

 Sílvia Maria Lobo Araújo Renda, Conselheira (Austrália e Nova Zelândia), Vice-
Presidente do CR-AO; 

 Armando de Jesus, Conselheiro (Ásia) e Secretário do CR-AO (China, Macau e HK); e 

 Gilberto Camacho, Conselheiro (Ásia). 

Ausentes: 

Melissa da Silva, Conselheira (Austrália e Nova Zelândia), por motivos pessoais, não participou 
na reunião  e não houve substituição. 

1. Aprovação da acta anterior dia 28 de Junho de 2021.  

- Foi aprovada a acta da Reunião do CR-AO, realizada no dia 28 de Junho de 2021, pelas 18H30 
horas (horário de Macau), online (ZOOM). 

- Foi aprovado por unanimidade. 

 

2. Situação da obrigatoriedade do representante fiscal, fora da Europa, discutida no Conselho 
Permanente em 21/8/21; 

- Conforme informação da Presidente do CRAO, Rita Santos, este ponto foi  levantado pelo 
conselheiro Antonio Cunha no Conselho Permanente por a Inglaterra ter desligado  da 
Comunidade Europeia e os todos os cidadãos portugueses que residem naquele país necessitam 
de nomear o representante fiscal. A Presidente do CRAO, Rita Santos, também levantou esta 
questão no Conselho Permenente de que todos os portugueses residentes na China, Macau , Hong 
Kong e na Austrália também precisam de nomear um representante fiscal para a Autoridade 
Tributária de Portugal. O Presidente do CCP, Flávio Martins já escreveu uma carta à Secretária 
de Estado das Comunidades Dra. Berta Nunes perguntando se haveria alguma revisão desse 
exigência legal a ser estudada pelo Governo (SE dos Assuntos Fiscais). 
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3. Eleger os membros da mesa (Presidente, Vice-Presidente Secretário) do CRAO até às próximas 
eleições dos Conselheiros da Comunidades Portuguesas que se prevê ser em Fevereiro de 2021.  

- Em seguida passando para o ponto três da agenda da reunião, eleição anual dos cargos do 
Conselho Regional da Ásia e Oceânia, foi aprovado por unanimidade o ponto três da ordem do 
dia, mantendo a Rita Botelho dos Santos como Presidente, Sílvia Maria Lobo Araújo Renda 
como Vice-Presidente e Armando de Jesus como Secretário; 

 

4. Envio das actas do CRAO de 2021 ao Conselho Permanente até ao dia 28 de Agosto de 2021;  

- Foi aprovado por unanimidade, o Presidente do CRAO, Conselheira Rita Santos encarrega-se 
de enviar todas as actas do ano de 2021 ao Presidente do CCP. Flávio Martins,  até ao dia 28 de 
Agosto conforme soliticitado. No entanto, o Secretário Armando Jesus deverá enviar todas as 
actas em PDF à Presidente da CRAO antes do dia 28 de Agosto.  

 

5. Proposta de entrevista o ex-conselheiro José Pereira Coutinho para a celebração do 40o 
Aniversário do CCP, GT memória do CCP, na reunião on-line em 21/08/2021; 

- Foi aprovada ser a Presidente da CRAO, Rita Santos, a acompanhar a entrevista do ex-
Conselheiro José Pereira Coutinho.  

- Foi  proposta pela Vice-Presidente do CRAO, Sílvia Renda a entrevista ao o ex-conselheiro  
António Sampaio por ser o conselheiro mais antigo da área da Oceânia . Caso haja concordância 
do Conselho Permanente , a  Sílvia Renda vai informar ao ex-Conselheiro sobre esta esta 
entrevista e a sua disponibilidade. Assim, a Presidente do CRAO, Rita Santos, vai comunicar por 
email ao Presidente do CCP, Flávio Martins.  

 

- Foi aprovada por unanimidade o ponto 3 e a proposta da Vice-Presidente, Sílvia Renda. 

6. Conselheiro Armando de Jesus fica responsável pelo contacto com o ex-presidente do CCP 
Fernando Gomes para a entrevista do GT Memória do CCP (reunião do CCP em 21/8/2021); 

- O Conselheiro Armando de Jesus informou que já teve o 1º. contacto com o ex-presidente do 
CP do CCP, Fernando Gomes e entrou em contacto com Carlos Pereira da Luso Jornal indicado 
pelo coordenador Conselheiro Pedro Rupio mas até à presente não recebeu nenhuma resposta 
por parte do Carlos Pereira presumindo-se que ainda esteja de férias; 

7. Discussão da data da reunião on-line com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. 
A presidente do CRAO, sugere que seja depois das eleições da Assembleia Legislativa em 
12/08/21, por ser a Presidente da Comissão da Campanha Eleitoral da candidatura do José Pereira 
Coutinho.  

- Foi proposta próxima reunião do CRAO com a  presença do SECP para finais de Setembro do 
corrente ano, propondo a Presidente do CRAO, Rita Santos, contactar com a secretaria do SECP.  

- Foi aprovada por unanimidade. 
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8. Outros pontos discutidos na reunião on-line do CCP no dia 21/08/21;  

- Relativamente ao ponto oito a Presidente do CRAO, Rita Santos informou aos membros do 
CCP o resultado da reunião on-line da reunião do CCP realizada no dia 21 de Agosto. A 
Presidente do CROA, Rita Santos, também informou aos membros que a proposta da CCP de 
estar na dependência do Conselho de Ministro mas ligada à Secretaria de Estado das 
Comunidades, conforme foi esclarecido pelo Presidente Fávio Martins na reunião on-line.  

 

9. Outras datas das reuniões on-line do CCP: 18/09/21; 20/11/2021; 18/12/21; Ratificação da 
reunião em Lisboa; 11 a 14/10 de 2021 (programa em anexo).  

A Presidente do CRAO, Rita Santos, informou quais as próximas datas da reunião on-line do 
CCP. Relativamente à renião presencial em Lisboa nos dias 11 a 14 de Outubro, a Presidente do 
CRAO, Rita Santos, explicou que de momento o Governo da RAEM obriga que todos os 
residentes permanentes de Macau que regressam da Europa terão de estar em quarentena por 21 
dias. A Vice-Presidente Sílvia Renda também explicou que na Austrália não permitem a 
deslocação para fora do exterior. Assim, a Presidente da CROA salienta que temos de aguardar 
a evolução da pandemia do COVID-19 e as orientações dos respectivos governos da Autrália e 
de Macau para tomar alguma decisão sobre a eventual deslocação a Lisboa para participar na 
reuniâo do CCP.  

 

10. Situação da pandemia do COVID-19 em cada país dos Conselheiros;  

- Devido à ausência da Conselheira Melissa Silva, o ponto dez não foi discutido e será incluido 
na agenda da próxima reunião do CRAO; 

 

11. Apoio aos portugueses feitos pelos conselheiros do CRAO;  

- Devido à auscência da Conselheira Melissa Silva, ponto ponto onze não foi discutido e será 
incluindo na agenda da próxima reunião do CRAO; 

 

12. Outros assuntos. 

 

 

 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a sessão pelas 19H40 horas (hora de Macau) do dia 
28 de Junho de 2021, sugerindo que fosse a Sra. Vice-Presidente do CR-AO, Sílvia Maria Lobo Araújo 
Renda a rever ata da reunião, depois da elaboração da mesma pelo Sr. Secretário do CR-AO Armando 
de Jesus. 
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Macau, Sydney e Melbourne, 26 de Agosto de 2021. 

 

 

____________________________________________________ 

A Presidente do CR-AO 

Rita Botelho dos Santos 

 

 

____________________________________________________ 

A Vice-Presidente da CR-AO 

Sílvia Maria Lobo Araújo Renda 

 

 

______________(Ausente por motivo pessoal)_______________ 

O Conselheiro  

Melissa Silva 

 

 

____________________________________________________ 

O Conselheiro  

Gilberto Camacho 

 

 

____________________________________________________ 

O Secretário do CR-AO 

Armando de Jesus 


