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ATA DA sniibBSIMA PRIMEIRA nruxrAo Do CoI\SELIIO

*ERMANENTE DO CCp , realizada on-line pelo aplicativo ZOOM, a 22 de

janeiro de 2022,com inicio irs 14h00 de Lisboa, para tratar da seguinte ordem

do dia: 1) AprovaEao da Ata da reuniao anterior; 2) cronograma das reunides

dos Conselhos Regionais e das Comissdes Tem6,ticas; 3) RenovagSo anual do

dominio e hospedagem do site do ccP; 4) E1ei96es Legislativas 22; 5)

Assuntos Gerais. presentes os conserheiros titulares Fl5vio Ma'tins, Amadeu

Batel, Manuel Coelho, Angelo Horto, Ligia Fernandes, Pedro Rupio' Rita

santos, Paulo Marques, tendo o conselheiro Paulo Martins substituido o cons'

Daniel Lourengo. Presentes ainda os conselheiros Sdrgio Tavares e Antonio

Freitas na qualidade de convidados pelas CTs. A reuni6o iniciou-se com o

Cons. Fl6vio Martins a agradecer a presenqa de todos e a ordem de trabalho foi

aprovada sem alterag6es. Passando-se de imediato ao ponto 1) AprovaEdo da

Ata da reunido anterior, o ficheiro da mesma foi corrompido e precisa ser

novamente escrita. Assim, prop6-se que a mesma seja circulada por email e, se

nao sofrer alteragdes, aprovadapela mesma forma durante os pr6ximos dias. A

proposta foi aprovada por unanimidade. Seguiu-se o ponto 2) Cronograma das

reunides dos Conselhos Regionais e das Comissdes Temdticas, sendo aprovado

o seguinte: CR Europa a 10 e 11 de Margo, em Lisboa; CR Africa a 12 a 13 de

Margo, em Joanesburgo; CR Asia e Ocednia serS em margo por via eletr6nica e

espera-se a disponibilidade da SECP, para se acertar a data; CR Am6rica

Central e Amdrica do Sul a 18 e l9 de margo, em Bel6m/Brasil; CR Amdrica do

Norte em margo e tambdm por via eletr6nica. Quanto irs 3 (tr6s) Comiss6es

Tem6ticas, reunir-se-6o simultaneamente em Lisbo a a 02 e 03 de maio. E,

finalmente, o CP reunir6 em Lisboa com data aind a a acertar entre meados de
junho e meados de julho. Referente ao ponto 3) As renovag6es anuais do
domfnio e da hospedagem do site do CCP, as mesmas foram aprovadas no valor
em torno de 100 (cem) euros, que o Conselheiro Presidente ir6 liquidar at6
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fevereiro e pedir6 o posterior reembolso. Passando-se ao ponto 4) Coment6rios

irs eleig6es legislativas que decorem a 30 de janeiro, o Conselheiro Presidente

chamou a atengao para o facto dos partidos politicos n6o estarem mais

ativamente envolvidos com as Comunidades Portuguesas no periodo entre as

eleig6es, s6 em cima da data de voto e que reforgam a campanha eleitoral. Deve

haver uma maior proximidade entre os partidos politicos e as Comunidades

Portuguesas, no sentido de sensibilizarem os votantes com a finalidade de

diminuir a percentagem de abstengdo. O Conselheiro Manuel Coelho informou

que os con'eios da Namibia enviaram os boletins de voto de volta que estavam

enderegados para o enderego residencial dos votantes, por n6o haver entrega ao

dornicilio (carteiros) e os que receberam nas suas caixas postais n5o estSo a ser

aceitos pelos correios da Namibia; a situagSo da devolugdo da carta com o

boletim de voto d morada do eleitor 6 algo observado em diversos outros paises.

Continuando, o Cons. Manuel Coelho informa que, ap6s, vSrias insist6ncias

suas e da Ernbaixada de PortugalnaNamfbia os mesmos ser5o aceites apartir
de segunda feira dia 24 de janeiro. Receia-se que ndo cheg ardo a tempo de
serem contados a 9 de fevereiro. Por sua vez a Conselheira Rita Santos,
informou que os votos est6o a chegar a Macau muito vagarosamente e que se
encontram cerca de 50 mil votos nos coreios centrais por despachar e que est6
bastante empenhada com o c6nsul-geral, para que estes cheguem o mais
depressa possivel aos destinatiirios e lamentou tambdm a pouca divulgagSo por
parte dos partidos politicos e a pouca informagao sobre o voto antecipado e
teme tamb6m que os votos nao vao chegar a Lisboa a tempo de serem contados.
Mais acrescentou a conselheira Rita santos que as conselheiras silvia Renda econselheira Melissa Silva informaram que ainda nao receberam os seusboletins de votos' o cons' sdrgio Tavares por sua vez comunicou que grobal eaparentemente est6 tudo a colTer melhor em comp aragdoa ereigoes anteriores,

mas que os portes pagos tambdm n5o sdo aceites em arguns correios e que as
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eleigdes antecipadas n6o foram propriamente anunciadas e como em Portugal

tamb6m hii um pouco por todo lado de votos falsos. A estimativa 6 que 200 mil

votar6o em comparugdo aos 158 mil das fltimas eleig6es. O Cons. Pedro Rupio

informou que hd pessoas recenseadas e que ndo receberam o boletim de voto e

ainda h6 muitas outras riscadas do recenseamento por terem alterado a

residCncia o que as desmotiva por ndo se poderem inscrever e)

consequentemente, participar: dos 70 mil portugueses na B6lgica so hri 20 mil

recenseados. O Cons. Paulo Marques informa que os boletins de voto est6o a

chegar ir Franga por via ndo registada que existe algum interesse, mas que

muitos n6o sabem que hd eleigdes em Portugal, por isso e pela pouca

divulgagSo antes e entre as eleig6es, haver6 um grande nfmero de absteng6es.

Por sua vez, o Cons. Amadeu Batel confirmou que os boletins de votos est6o a

chegar notmalmente e que o processo est6 a decorrer sem problemas e que ndo

hii problemas com o porte pago. Quanto ii votag6o antecipada, s6 h6 duas

pessoas na Su6cia. Por fim, observa que a questdo de fundo 6 fazer uma an6lise
ap6s as eleig6es, mencionando ainda que o programa dos partidos politicos
causa preocupagSo, por ndo serem divulgados. O Cons. Paulo Martins informou
que as estagoes de ftidios assim como os jornais portugueses ndo contribufram
para a divulgagao nos EUA. Por seu lado a cons. Ligia Fernandes informou que
os votos estSo a chegar d Africa do Sul e que espera uma maior participag6o de
votagao por parte da comunidade Portuguesa embora haja pouco conhecimento
dos programas dos partidos e que teoricamente s6 se pode votar em dois
partidos' o cons' Angelo Horto sugere que as comiss6es Tem6ticas se
preparem para fazer uma an6lise pos votagSo. Por fim, o cons. Flivio Martins
anuncia que precisar6 ausentar-se da reuni6o, por motivos extraordin6rios mas
que' antes de sair gostaria de apresentar duas propostas: que o cp/ccp rerina-se
extraordinariamente no dia 01 de fevereiro ds 15h00 de Lisboa para fazer uma
andlise do processo e do resultado eleitorais. E que antes dessa reunido os cRs
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relatem ao cp os problemas e experiencias que tiveram nesse processo eleitoral;

em votagao a proposta foi aprovada por unanimidade, mas acordou-se que a

datasejaadel0defevereiro.Propdsaindaque,emconformidadecom

propostadoCons.PedroRupio,fossedesignadoumGrupodeTrabalho(GT)

paruaelaboraqdodeumapropostadoCPatinenteirrepresentatividadenos

circulos Eleitorais da Emigragao. o GT constituido pelos conselheiros Pedro

Rupio, Rita Santos, Paulo Martins e S6rgio Tavares que teriam at6 o final de

fevereiro para apresentar um documento a ser repassado ds reunifles anuais dos

CRsedepoisconsolidadoedeliberadopeloCP/CCPemabril.Emvotagdo,a

proposta foi tamb6m aprovada por todos. Assumindo a presidencia da reuniSo'

o Cons. Amadeu Batel passa ao ponto 5) Assuntos gerais' coma palavra' o

Cons. S6rgio Tavares interveio colocando duas questdes consideradas' no seu

entendimento, importantes clarificar: uma primeira acerca da necessidade de a

DGACCP emitir instrugSes destinadas aos funcion6rios consulares no sentido

de nao interrogar os cidadSos que solicitam a renovagao do cartdo de cidadSo

se pretendem ou n6o votar nos atos eleitorais em Portugal. A este prop6sito,

opina da import6ncia de se insistir em esclarecer esta mat6ria no sentido de n6o

se obstaculizar o cumprimento do exercicio de voto por parte de todos os

cidaddos nacionais no estrangeiro; uma segunda questdo colocada prende-se

com uma proposta deste CP quanto aos crit6rios a serem seguidos pelo GT

formado nesta reunido no concernente d elaboragSo de um Parecer sobre a

representatividade nos circulos eleitorais da Emigraqdo. Em resposta, o Cons.

Amadeu Batel afirmou que esses crit6rios a pr6-definir sdo da responsabilidade

do GT, sendo posteriormente objeto de apreciag2io pelos Conselhos Regionais e,

finalmente, deste Conselho Permanente. Assim, nada mais havendo atratar,, a

reunido foi encerrada pelas 16h00 (hora Lisboa), mandando-se lavrar esta Ata,

c6pia fiel dos trabalhos realizados e que, ap6s lida e aprovada, serd assinada

pelo Presidente e pelo SecretSrio, na forma do Regulamento deste Conselho
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