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ATA DA SEXAGESIMA SEGUNDA REUNTAO (E,XTRAORDINARTA) DO

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

l0 de fevereiro de 2022, com inicio ds 15h05 de Lisboa, paratratar da seguinte ordem

do dia: 1) Eleig6es Legislativas 2022 - AnSlise acerca do processo eleitoral nas

Comunidades. Presentes os Conselheiros titulares Fl6vio Mafiins, Amadeu Batel,

Angelo Horto. Pedro Rupio, Rita Santos, Paulo Marques. Daniel Loureiro. Presentes

ainda os Conselheiros Paulo Martrins, S6rgio Tavares e Antonio Freitas na qualidade

de convidados pelas CTs. O Cons. Manuel Coelho justificou sua aus€ncia. A reuni6o

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

de imediato ao rinico ponto 1) Eleig6es Legislativas 2022 - Anillise acerca do

processo eleitoral nas Comunidades. Foram apresentadas diversas consideragSes pelos

presentes e, ap6s muitas interveng6es e manifestaE6es, aprovou-se o texto abaixo

transcrito integralmente. Por sugest6o do Cons. Pedro Rupio foi aprovado que o

documento seja circulado para que todos os conselheiros e conselheiras do CCP que

queiram possam assinar o referido documento, cuja publicitagSo dever6 ocorrer atd

segunda-feira, dia 14 de fevereiro. Assim, regista-se nesta Ata documento: "O

LONGO CAMTNHO A TNTEGRAQAO CIVTCA DAS COMI-NIDADES. Ap6s o

processo e conhecidos os resultados das eleig6es legislativas no dmbito dos Circulos

no estrangeiro, o Conselho das Comunidades Portuguesas, considerando sua hist6rica

luta quanto d melhoria da participagSo civica, comprovada nos documentos

produzidos em 2AA9 e em 2015, no Manifesto '7s Comunidades querem votar"

(2019), nas conclusOes do Grupo de Trabalho "Melhorio da participagdo clvico-

pol[tica nas Comunidades" (2021), e nas recentes manifestag6es do Conselho

Permanente (novembrol2}l9) e da Comissdo Temifiica (2022), destaca a maior

participag6o civica das Comunidades mas lamenta que novamente se depare com mais

um ato eleitoral sem que quest6es e alterag6es de fundo tenham sido discutidas e

aprovadas pela Assembleia da Repriblica. Quer em nfmeros absolutos (de 28.000

votos v6lidos em 2015 para 150.000 em 2019 e, agor1 para 257 .000), quer

proporcionalmente (diminuindo-se a abstengEo a cada ato eleitoral), 6 indiscutivel a

maior participagdo das Comunidades e hii um progressivo interesse em se participar
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civicamente. Entretanto, taltam ainda intbrmag6es atempadas e em linguagem clara

como, por exemplo, o aviso para saber se est6 recenseado e se precisa atualizar a

morada ou optar pelo voto presencial, gue precisa ser mais divulgado (apenas 2.800

eleitores em um universo de 1.520.000). H6 muito que o CCP recomenda a ampliagflo

e a unifbrmizagdo das modalidades de voto (presencial, postal e eletr6nico) para todas

as eleigOes. cabendo ao cidad6o optar; a implementag5o de cadernos eleitorais

desmaterializados e do voto eletr6nico descentralizado, protegidas a credibilidade e a

integridade do processo eleitoral; e a retificagdo dos procedimentos consulares

relacionados com o ato de renovagdo do Cartdo de CidadSo, que retira unilateralmente

o utente do recenseamento eleitoral, impedindo-o de exercer esse seu direito

fundamental. Assim, e ao abrigo da Lei 66-A, recomenda-se ao futuro Governo que a

hist6rica luta deste CCP e suas hist6ricas propostas ndo sejam esquecidas, reforgadas

agora pelo necess6rio debate do aumento do nirmero de representantes (deputados/as)

dos Circulos das Comunidades. Que com um novo Governo e em uma nova

legislatura os 6rg5os de soberania respons6veis pela alteragdo d legislagio eleitoral

possam, nos pr6ximos 4 (quatro) anos, auscultar e dialogar atempadamente as

conhecidas propostas que o CCP tem apresentado h6 v6rios mandatos enfrentando-se

o insucesso de voto nas Comunidades e tornando mais simples o processo do voto

postal (evitando-se a invalidagdo de milhares de boletins conforme tem ocorrido nos

tltimos atos eleitorais). H6 um longo caminho d integrag6o civica das Comunidades,

mas confiantes e resilientes o percorreremos". Por fim, nada mais havendo a tratar, a

reuniSo foi encerrada pelas I7h20 (hora Lisboa), mandando-se lavrar esta Ata, copia

fiel dos trabalhos realizados e que, ap6s lida e aprovada, ser6 assinada pelo Presidente

e pelo Secret6rio, na forma do Regulamento deste Conselho Permanente do CCP.
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