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ATA DA eum.Ieu.tcnsrnn.l oITAvA nEuNrAo Do coNSELHo

PERMANENTE DO CCP, realizada on-line pelo aplicativo ZOO}i4, a 18 de

setembro de2021, com inicio ds 14h05 de Lisboa,paratratar da seguinte ordem

do dia: 1) Aprovag6o da Ata da reuniSo de 21108;2) Propostas de estrutura

aut6noma do CCP; 3) Parecer das Comiss6es Tem6ticas; 4) Reunido presencial

em Lisboa ll a l4ll0;5) Assuntos Gerais. Presentes os Conselheiros titulares

Fl5vio Martins, Amadeu Batel, Manuel Coelho, Angelo Horto, Ligia Fernandes,

Pedro Rupio, Maria de Lurdes Almeida, tendo o Conselheiro Paulo Martins

substitufdo o Cons. Daniel Lourengo e o Cons. Gilberto Camacho substituido a

Cons. Rita Santos. O Conselheiro Paulo Marques entrou na reuniSo brevemente

e em direto da reunifio da SecASo de Franga assim como v6rios membros dessa

SecASo, que se encontravam reunidos a mesma hora em Paris. A reunido

iniciou-se com o Cons. Fl6vio Martins a agradecer a presenga de todos e a

ordem de trabalho sofreu uma alteragdo a pedido do Cons. Amadeu Bateu,

tendo o ponto 4 da agenda passado para o ponto 2. Passando-se de imediato ao

ponto 1) Aprovagdo da Ata da reunido de 21108, sendo a mesma aprovada ap6s

algumas retificag6es e a mesma ser6 circulada por todos os Conselheiros do

CCP. No ponto 2) ReuniSo presencial em Lisboa de 1l a 14 de outubro,

lamentou-se o facto da SECP se ausentar durante os trabalhos do CP/CCP, nos

dois riltimos dias da reuni5.o, devido a sua viajem ao Brasil e falou-se da

dificuldade em confirmar algumas reunides, em fungdo das eleigdes aut6rquicas

marcadas para o fim deste m6s. O agendamento e a ordem de trabalhos para a

reuniSo de Lisboa sofrem assim algumas alteragSes ao que estava planeado e

ap6s debate foram todas aprovadas, inclusive a cerim6nia dos 40 anos do CCp,

na tarde de 11/10. Seguiu-se ao ponto 3) Pareceres das Comiss6es Temdticas,

cujos documentos foram apreciados e debatidos em porrnenores tendo todos os

Conselheiros feito v6rias consideragdes. Ao final, o Conselheiro Fldvio Martins
ficou de consolidar todas as propostas num documento irnico, cuja redagSo final
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ser6 enviada i SECP, a conselheiros/as e a outras personalidades, na pr6xima

semana. Passando-se ao ponto 4) Propostas de estrutura aut6noma do CCP, o

Cons. Amadeu Batel frisou o facto de v6rios governantes estarem de acordo em

90o/o das nossas recomendaEdes apresentadas na resolug6o 0112019, mas n6o

houve ainda qualquer confirmagdo por escrito e questionou os l0% que

ningu6m ainda se pronunciou e, por isso, deve-se ter mais clareza neste assunto,

durante a reuni6o em Lisboa. Foi apresentada uma divergdncia ao texto

produzido para que fosse dividido em dois documentos: um especifico e mais

claro acerca da mudanga de tutela e outro paraa proposta de uma estrutura ao

futuro CCP. Como ndo houve consenso acerca da matdria, ficaram os

Conselheiros Amadeu Batel e Paulo Martins para rcapresentarem o texto, de

modo que seja definido na reuniSo em Lisboa, sendo todos lembrados pelo

Cons. Flavio Martins que esses documentos, mais o do orgamento e o nosso

relat6rio de atividades (de todo o mandato) sdo importantissimos e dever6o ser

publicitados nessa ocasiSo. Passando-se ao Ponto 5) Assuntos Gerais, o

Conselheiro Gilberto Camacho informou que a Conselheira Rita Santos ndo

dever6 estar presente na reuniSo em Lisboa, devido Drs restrigdes da pandemia

naquela regi6o; informou ainda que o antigo Cons. Jos6 Pereira Coutinho foi

eleito Deputado da Assembleia Legislativa da ERA de Macau e foi decidido

unanimemente a aprovagS.o de uma MogSo de Reconhecimento e Feticitagdes

da parte deste CP. O Cons. Flavio Martins informou que recebeu pedido de

demissdo do Cons. Nelson Campos (Alemanha) jA comunicado ao GSECP e

que ele ser6 substituido pela Cons. Maria do C6u Campos, sua suplente.

Tambdm disse que lamentava n6o ter recebido oficialmente o Parecer da CT de

Assunstos Consulares e ParticipagSo Civica, mas que o Cons. Paulo Martins

remeteu c6pia do documento aprovado por essa CT em julho passado e que foi
o adotado pelo CP/CCP. Por fim, agradeceu pela ratifi cagdo da MoeAo DE

PESAR pela morte do ex-Presidente da Repirblica. Dr. Jorge Sampaio, que foi
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inclusive bastante noticiada e aprovada por todas as manifestagSes, e lembrou

da reuni6o geral online do CCP a ser realizada no pr6ximo s6bado, dia 2519, ix

13h00 de Lisboa, cujo tema ser6: "balango do mandato, revisSo da Lei 66-,{ e

eleigdo ao futuro CCP". O Cons. Manuel Coelho informou do encerramento do

Posto Consular na Embaixada da Namibia, devido a falta de pessoal (a rinica

funcion6ria entrou de reforma e ndo existe pessoal para o atendimento priblico),

situagSo jd solucionada conforme garantia da pr6pria SECP. N6o havendo mais

nada a tratar, a presente reunido foi encerrada pela L6h40 (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 Secretario, na forma do

Regulamento deste Conselho Permanente do CCP.
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