
C@
t.'tttttl,lht &s ( i nut ot tdul,s llvtttgut vt

ATA DA SEXAGESTMA TERCEIRA nnuxfio Do coNSBLHo

PERMANENTE DO CCP , realizada on-line pelo aplicativo ZOOM, a 26 de

margo de 2A22, com inicio ds 14h00 de Lisboa, para tratar da seguinte ordem

do dia: 1) Confirmag6o da reuni6o anual em Lisboa;2) Eleigdes iegislativas,

efeitos da nova votagSo na Europa, formagSo do Governo; 3) Aumento do

numero de deputados pela Comunidades; 4) Assuntos Gerais. Presentes os

Conselheiros titulares Fl6vio Martins, Amadeu Batel, Manuel Coelho,

Angelo Horto, Ligia Fernandes, Pedro Rripio, Rita Santos, Daniel Loureiro e

Ma ria de Lurdes Almeida, assim como os Conselheiros Paulo Martins e

S6rgio Tavares na qualidade de convidados. O Cons. Paulo Marques

justificou anteriormente a sua indisponibilidade. A reuniSo iniciou-se com o

Cons. Fl6vio Martins a agradecer a presenga de todos e informou que a Ata

61, de 22 dejaneiro, e a Ata 62, de 10 de fevereiro, tinham sido aprovadas e

circuladas anteriormente, sendo a ordem de trabalho aprovada de seguida

sem alteragdes. Passando-se de imediato ao ponto 1) Confirmagdo da reuniSo

anual em Lisboa, de 5 a7 de julho 2022, a proposta foi aprovada por todos os

presentes e tendo seguido o pedido oficial com as devidas dilig6ncias

enviadas para a atual SECP, para que seja oficiado pelo Gabinete do MNE

pedido para utilizaEdo de espagos na Assembleia da Repirblica. Seguiu-se o

ponto 2) Eleigdes legislativas, efeitos da nova votagdo na Europa e a

formagSo do Governo, sendo este tema analisado e debatido por todos os

Conselheiros acerca das variantes que apontam para as inrimeras faltas na

participag6o eleitoral e a urgente necessidade das reformas na Legislagdo,

para que o processo de voto seja melhorado, pois registaram-se infmeras

repetig6es de hist6ricos erros. Confirmou-se que atual SECP, muito

possivelmente n6o continuaria no cargo e que aguardariamos a nomeagSo do

novo Governo, marcada para o fim deste mds. Quanto ao ponto 3) Aumento

do nrimero de deputados pela Comunidades; este tema foi inicialmente
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apresentado e analisado, baseado num estudo apresentado pelo GT' Sem que

nada fosse deliberado ainda, haja vista que n6o chegaram manifestagdes

oficiais e por escrito dos CRs, conforme havia sido solicitado. A proposta

pede a revis6o do nrimero de Deputados nos Circulos das Comunidades,

sendo indicado pelo documento do GT o nitmero de cinco (5) deputados para

o Circulo Eleitoral da Europa e tr6s (3) para o Cfrculo Eleitoral Fora da

Europa. Esta proposta ser6 debatida ate a reuniSo em Lisboa (f ulho) para,

depois, ser encaminhada ao Governo. Finalmente no ponto 4) Assuntos

Gerais, foi confirmado que alguns Conselhos Regionais j6 realizaram as suas

reunides anuais, ficando s6 o CRAO por tealizat, em breve, por via

eletr6nica. Foi ainda informado pelo Cons. Fl6vio Martins que: as Comissdes

Temiticas reunir-se-do nos dias 02 e 03 de maio em Lisboa; que j6 temos

disponibilizado novamente o site do CCP, cuja renovagfio do dominio em

Portugal estava pendente, foi paga e que o mesmo dever6 ser atualizado.

Neste momento foi pedido e autorizado pelos presentes o reembolso do valor

pago pelo Cons. Presidente para essa renovaEdo junto ao o'dominios.pt", no

valor de 19,95 euros mas, finalmente, consta o nome do CCP como titular do

www.conselhodascomunidades.pt. Assim, ap6s algumas manifestagdes dos

presentes e nada mais havendo a tratar, a reunido foi encerrada pela 16h10

(hora 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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