
ATA DA SEPTUAGÉSIMA REUNIÃO ONLINE DO CONSELHO 

PERMANENTE DO CCP, realizada pelo aplicativo ZOOM, a 24 de 

setembro de 2022, com início às 14h15 de Lisboa, para tratar da seguinte 

ordem do dia: 1) Aprovação da Ata da reunião de 20/08; 2) “50 anos do 

Ensino do português no Estrangeiro”; 3) Proposta de alteração à Lei 66-A e 

ações do CP/CCP; 4) Assuntos Gerais. Presentes os Conselheiros titulares 

Flávio Martins, Amadeu Batel, Maria de Lurdes Almeida, Ângelo Horto, 

Rita Santos, Lígia Fenandes, Paulo Marques, Manuel Coelho, António 

Cunha, assim como o Conselheiro Paulo Martins, em substituição ao Cons. 

Daniel Loureiro, e o Cons. Sérgio Tavares na qualidade de convidado pelas 

CTs. O Conselheiro  Pedro Rupio justificou sua ausência. O Cons. Flávio 

Martins iniciou a reunião agradecendo a presença de todos/as e pôs em 

votação a ordem de trabalho que foi aprovada. Passando-se ao ponto 1) 

Aprovação da Ata da reunião de 20 de agosto (online), a mesma foi 

aprovada. Passando-se ao ponto 2) “50 anos do Ensino do português no 

Estrangeiro - E.P.E: trajetória e perspetivas”, a palavra foi dada ao 

Conselheiro Paulo Martins que, informou ter reunido com o Cons. Pedro 

Rupio e que acordaram ser realizada uma entrevista com a Sra. Teresa Rio 

de Carvalho, no dia 27, próxima terça-feira, às 17h50 de Lisboa, pelo canal 

do facebook do Jornal “Bom Dia!”, órgão de comunicação no Luxemburgo 

voltado às Comunidades. Conduzirão essa entrevista os dois conselheiros e 

será no mesmo molde das entrevistas do Projeto 40 anos do CCP. O Cons. 

Paulo Marques perguntou por que não foi realizado o evento com o Luso 

Jornal, parceiro em outras ações do CCP, ao que foi respondido pelo Cons. 

Paulo Martins que fez-se a opção de somar-se outras parcerias ao CCP, o 

que não invalida a parceria com o Luso Jornal em outras atividades. Após 

algumas intervenções ficou acordado que os dois Conselheiros 

organizadores deverão produzir um texto e repassá-lo a este Conselho 

Permanente com máxima urgência até o dia 24/09, para a ampla divulgação 



desse evento. O Cons. Paulo Martins refere que a entrevista vai enfatizar-se 

na época a partir do ano 1980. O Cons. Flávio Martins esclarece que o 

evento em si será uma entrevista e não um debate, mas muito importante 

para frisar a nossa posição no que refere ao Ensino do Português no 

Estrangeiro, posição esta que não é convergente com a posição do PS e do 

PSD.  Passando-se ao ponto 3) Proposta de alteração à Lei 66-A e ações do 

CP/CCP, foi informado pelo Cons. Flávio Martins que enviou mensagens 

aos deputados Paulo Pisco (PS) e Maló de Abreu (PSD), nos dias 16 e 23 

deste mês, a fim de pedir informações se a proposta de alteração à Lei, que 

seria apresentada pelo GP do Partido Socialista à Assembleia da República 

teria já ocorrido ou não; a resposta foi sempre que ainda não. Isso não era 

bom, haja vista que o Deputado Brilhante Dias disse que a proposta iria ser 

apresentada em Setembro, aquando da retomada dos trabalhos no 

Parlamento e lembrou que na última reunião do CP/CCP deliberou-se que 

esperaríamos pelo início das Sessões Parlamentares e então 

encaminharíamos um comunicado ao GP do PS com cópia a outros sobre 

este tema e que em novembro o CP deve estar presente para acompanhar 

este ponto.  O Cons. Sérgio Tavares disse ter informações que o ponto 

referente ao voto eletrónico estava a ser um entrave, pois aparentemente 

havia certo receio por parte da SE do MAI, Dra. Isabel Oneto. Foi-lhe 

também informado que este debate iria começar em Outubro. O Cons. 

Paulo Martins referiu que iria consultar o CRAN pois considera esta 

postura inadmissível. O Cons. Paulo Marques manifestou que o Conselho 

Local da França lembrou a importância do teste do voto eletrónico, ponto 

este que nos foi comunicado na reunião do CPCCP em Lisboa e foi-nos 

informado que já tinham escolhido o país da Europa no qual se iria realizar 

este piloto. Sendo assim,  a Cons. Rita Santos manifestou também 

concordar com a sugestão dos Conselheiros em encaminhar um oficio para 

o SE e para o GP do PS, conjuntamente com o documento das nossas 



propostas, a pedir um esclarecimento sobre o porquê da demora da  

apresentação da proposta da Alteração à Lei 66-A no Parlamento. O Cons. 

Flávio Martins pediu aos Cons. Paulo Martins e Maria de Lurdes De 

Almeida para elaborar este oficio e enviar a todos para a aprovação do 

mesmo. O Cons. Sérgio Tavares considera que devemos dar a conhecer 

este tema aos meios de comunicação para ter mais visibilidade e que 

deveríamos também realizar uma reunião com os 65 Conselheiros, no 

entanto o Cons. Amadeu Batel considera que não é necessária uma reunião 

com todos pois todas as propostas já foram discutidas com os mesmos. O 

Cons. Ângelo Horto refere que nas reuniões com os Grupos Parlamentares 

e com o SE, Dr. Paulo Cafôfo ficou acordado que primeiro haveria a 

Alteração à Lei 66-A e depois a convocatória a nova eleição do CCP.  O 

Cons. António Cunha refere que este Conselho Permanente tem trabalhado 

arduamente na elaboração de documentação para deixar um amplo 

testemunho do trabalho feito. O Cons. Flávio Martins questionou os 

presentes sobre se a estruturação do CPCCP deve ser modificada e o Cons. 

Amadeu Batel referiu que o CRE já tem uma proposta neste sentido mas 

que considera oportuno esperar para saber se as propostas do PS e do PSD 

são convergentes com as nossas neste particular. O Cons. Sérgio Tavares 

também considera contraproducente debater este tema sem saber primeiro 

quais as propostas dos dois principais partidos do Governo. No entanto o 

Cons. Ângelo Horto opinou que  os Coordenadores das Comissões 

Temáticas deveriam ser incluídos no CPCCP.  Passou-se então para o 

ponto 4) Assuntos Gerais.  A Cons. Lígia Fernandes assinalou que a 

reunião foi muito proveitosa e mencionou que o Governo tem muitos 

problemas pelo que as comunidades ficam sempre para último. Pensa que 

devemos esperar um pouco mais e que gostava de ter o serviço concluído 

antes das eleições. O Cons. Paulo Marques informou que de haver reunião 

em Novembro do CPCCP com os Grupos Parlamentares, ele somente 



poderá estar presente a partir do dia 5. O Cons. António Cunha congratulou 

os presentes pela excelente discussão dos temas e diz concordar com todos 

os pontos debatidos. A Cons. Rita Santos manifestou  o seu desagrado e o 

da Comunidade pelas medidas adotadas pelo Governo referente à 

atribuição da meia pensão no mês de Outubro, a qual somente contempla os 

portugueses com residência em Portugal e não os que vivem fora do país.   

Especificou que a Comunidade considera-se lesada com esta medida, pelo 

que pede o apoio dos colegas conselheiros para subscrever um oficio 

manifestando o descontentamento existente. Todos os Conselheiros 

apoiaram este pedido. Ao final, o Cons. Flávio Martins disse que contatará 

a Assessoria da Presidência da República para acertar os dias, mas que a 

ida do CP/CCP a Lisboa ocorrerá na semana de 07 a 11 de novembro. 

Também informou ter recebido o Relatório de Atividades da CNE e que o 

repassará aos emails de todos/as para conhecimento e que no dia 26/9 o 

Conselho Consultivo do C.G. no Rio de Janeiro reunir-se-á com novo 

mandato e os três Conselheiros da área consular continuam a integrá-lo. 

Pediu ainda que os Conselheiros Maria de Lurdes e Paulo Martins enviem a 

minuta do ofício ao GP do PS até amanhã para ser aprovado e enviado na 

próxima terça. Lembra, por fim, que a próxima reunião online será 15 de 

outubro, atentando ao final do horário de verão em Portugal. Assim, nada 

mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h40 (hora de Lisboa), 

mandando-se lavrar esta Ata, cópia fiel dos trabalhos realizados e que, após 

lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e pela Secretária, na forma 

do Regulamento deste Conselho Permanente do CCP. 

                          


