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Ata do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Asia/Oceânia (CR-AO), da reunião 
ordinária realizada em 16 de Junho de 2020 

 

No dia 16 de Junho de 2020, às 18H00 horas (horário de Macau), realizou-se uma reunião entre os 
Conselheiros do Conselho Regional da Ásia e Oceânia, on-line (Zoom). 

Estiveram presentes: 

 Rita Botelho dos Santos, Conselheira (Ásia), Presidente do CR-AO; 
 Sílvia Maria Lobo Araújo Renda, Conselheira (Austrália e Nova Zelândia), Vice-

Presidente do CR-AO; 
 Armando de Jesus, Conselheiro (Ásia) e Secretário do CR-AO (China, Macau e HK);  
 Melissa da Silva, Conselheira (Austrália e Nova Zelândia); 
 José Pereira Coutinho Conselheiro (Ásia); e 
 Gilberto Camacho, Conselheiro Suplente (Ásia) - Convidado. 

 

Ausentes: 

Não há. 

1. Aprovação da acta anterior dia 11 de Março de 2020.  
- Foi aprovada a acta da Reunião do CR-AO, realizada no dia 11 de Março de 2020, pelas 
18H30 horas (horário de Macau), online (Whatapps). 

- Foi aprovado por unanimidade. 

2. Nomeação do membro da CRAO para o Grupo de Trabalho do PROJETO "MEMÓRIA DO 
CCP”; 

Nomeação do Conselheiro Armando de Jesus para ser o membro do Grupo de Trabalho do 
Projecto “ Memória do CCP “. 

O Conselheiro Armando de Jesus terá o apoio da Presidente do CRAO e dos Conselheiros José 
Pereira Coutinho (por ser o Conselheiro mais antigo do CCP) da Conselheira Sílvia Renda que 
irá contactar com os conselheiros mais antigos para facultar os documentos em arquivo bem 
como o pessoal da secretaria do CCP em Macau. 

- Foi aprovado por unanimidade. 

3. Situação dos Portugueses na China, Macau e Hong Kong e Austrália em face do COVID -19; 

A Presidente do CRAO, Conselheira Rita Santos, informou que os conselheiros de Macau 
foram integrados num grupo de vinte e tal associações de matriz portuguesa, abriram no Banco 
Nacional Ultramarino de Macau uma conta solidária e conseguiram angariar um fundo 
aproximadamente euros 450,000.00 com apoio de toda a população de Macau e também 
Consulado Geral de Portugal em Macau, bem como o IPOR e Embaixada de Portugal em 
Pequim. Com apoio do IECEP conseguiram encontrar uma empresa em Pequim para fornecer 
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máscaras e outros equipamentos de cuidados de saúde para serem enviadas a Portugal antes do 
dia 10 de Junho. 

A Vice-Presidente do CRAO, Conselheira Sílvia Renda informou que a comunidade 
portuguesa em Austrália está bem, mas tinham aproximadamente 100 cidadãos portugueses 
gostariam de regressar a Portugal com bilhetes aéreas mas sem voo por ter todas as companhias 
aéreas paradas, assim o assunto foi acompanhado pela Embaixada e Consulado Geral de 
Portugal em Austrália, em relação ao COVID-19 não causou muito transtorno para a 
Comunidade Portuguesa na Austrália. 

4. Data das eleições do Conselho das Comunidades Portuguesas; 

Conforme a informação do Presidente do CP do CCP, Conselheiro Flávio Martins tem 
discutido com o Governo Português relativamente a data das eleições do CCP, em princípio 
não vai ser este ano e discutiram pode ser após das eleições do Presidente da República 
Portuguesa. 

Assim, se for no próximo ano, o Presidente do CRAO, Conselheira Rita Santos alertou que 
pode ser supostamente na época das eleições da Assembleia Legislativa de Macau em 
Setembro 2021. 

5. Data e local da reunião presencial do CROA do ano de 2020;  

- A Presidente do CRAO Rita Santos, propõe o adiamento da Reunião do CRAO em Lisboa, 
em Outubro do corrente ano devido a pandemia do COVID-19 que está influenciar na Europa; 

- O Conselheiro Armando de Jesus acha que é a melhor hipótese se as reuniões das CT’s for 
também em Outubro assim o Governo Português só bastam pagar as viagens do Conselheiro 
José Pereira Coutinho e da Presidente do CRAO, Conselheira Rita Santos enquanto os outros 3 
membros do CRAO já se encontram em Lisboa na altura das reuniões das CT’s. 

- A Vice-Presidente do CRAO, Conselheira Sílvia Renda informou talvez vai ser complicada 
para as duas conselheiras da Austrália, pois o Governo Australiano está com as fronteiras 
fechadas até primeira semana de Outubro do corrente ano, significa que elas não podem sair da 
Austrália, não se sabem se regressar à Austrália necessitam da quarentena. Pois acham também 
tem vantagem é não fazer duas viagens. 

- Foi proposta pela Presidente do CRAO, Conselheira Rita Santos, a reunião do CRAO a ter 
lugar em Lisboa durante Outubro do corrente ano: 

1- Se não tiver restrições nas fronteiras de Macau e na Austrália; 

2- Se os 3 conselheiros do CRAO irão participar nas reuniões dos CT’s em Lisboa; e  

3- Caso o Governo Português autoriza também a reunião do CRAO a ser reunida em 
Lisboa. 

- Os conselheiros, Rita Santos e José Coutinho irão juntar com os outros 3 membros do CRAO 
em Lisboa no mesmo período para a reunião anual do CRAO. 

- Foi aprovado por unanimidade. 
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6. Outros assuntos. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a sessão pelas 19H00 horas do dia 16 de Junho de 
2020 (hora de Macau), sugerindo que fosse a Sra. Vice-Presidente do CR-AO, Sílvia Maria Lobo 
Araújo Renda a rever ata da reunião, depois da elaboração da mesma pelo Sr. Secretário do CR-AO 
Armando de Jesus. 
 

Macau, Sydney e Melbourne, 16 de Junho de 2020 

 

 

____________________________________________________ 

A Presidente do CR-AO 

Rita Botelho dos Santos 

 

 

____________________________________________________ 

A Vice-Presidente da CR-AO 

Sílvia Maria Lobo Araújo Renda 

 

 

____________________________________________________ 

O Conselheiro  

José Pereira Coutinho 

 

 

____________________________________________________ 

A Conselheira  

Melissa Silva 

 

 

____________________________________________________ 

O secretário do CR-AO 

Armando de Jesus 


