
 
ATA DA SEXAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ONLINE DO CONSELHO 

PERMANENTE DO CCP, realizada pelo aplicativo ZOOM, a 30 de julho de 2022, 

com início às 14h00 de Lisboa, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Aprovação das 

Atas das reuniões de 18/6 e de 04 a 06/7 (Lisboa); 2) Calendário de reuniões online; 

17/12); 3) Proposta de orçamento ao CCP para 2023; 4) Homologação das ações das 

secções locais para setembro/outubro; 5) Documentos a enviar aos GPs na AR acerca 

da alteração da Lei 66-A (Res. 01/2019 e 02/2022 - em anexo); e 6) Assuntos Gerais. 

Presentes os Conselheiros titulares Flávio Martins, Amadeu Batel, Ângelo Horto, Rita 

Santos e Pedro Rupio, assim como o Conselheiro Paulo Martins, em substituição ao 

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

Os Conselheiros Paulo Marques, Maria de Lurdes Almeida e Manuel Coelho 

justificaram suas ausências. 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 das Atas das reuniões de 18 de junho (extraordinária) e de 04 

a 06 de julho (Lisboa), a primeira foi aprovada e acordou-se que a segunda, por ser mais 

extensa, deverá ser melhor apreciada e aprovada na próxima reunião online. Seguiu-se 

o ponto 2) Calendário de reuniões online. O Cons. Flávio Martins propôs que fosse 

aprovado um calendário com as nossas reuniões mensais online até o final do ano e 

indicou as seguintes datas: 20/8; 17/9; 15/10; 19/11; 17/12. O Cons. Ângelo Horto 

lembrou então que a Secção Brasil deverá realizar uma reunião no dia 17/9 e, assim, 

propôs que a reunião de setembro seja no dia 24 e todos concordaram, pois nessa data 

certamente teremos apresentada na A.R. a proposta de alteração à Lei 66-A, conforme 

disse o deputado Brilhante Dias, do GP do PS. Em votação, aprovou-se o seguinte 

calendário de reuniões mensais online (Zoom), sempre às 14h00 de Lisboa: 20/8; 24/9; 

15/10; 19/11; e 17/12. Passando-se ao ponto 3) Proposta de orçamento ao CCP para 

2023. O Cons. Flávio Martinobserva que o documento que contem a proposta e foi 

enviado aquandod a convocatória, reproduz o do ano passado com duas alterações: o 

CR da Europa passa a ter 20.000 (vinte mil euros) e foi incluído um pedido de 135.000 

para a relização do Plenário de Posse dos futuros eleitos ao CCP, o que significa um 

pedido de 440.000 euros para 2023, que se aprovado corresponderá à maior destinação 



 
orçamentária do CCP em toda a sua história. Após algumas considerações feitas, foi 

aprovado pela unanimidade dos presentes e constará como anexo desta Ata. Também 

foi informado que por meio de ofício essa proposta será remetida ao Gabinete do MNE, 

ao Gabinete da SECP e à Direção-Geral da DGACCP, além de todos do CCP para 

ciência. No item 4) Homologação das ações das secções locais para setembro/outubro. 

Foram apresentados os pedidos que chegaram até esta data: Secção Brasil, Secção 

Venezuela, Secção Bélgica, Secção Alemanha e Secção França. Todos os pedidos 

foram homologados e assim serão encaminhados à DGACCP, com duas limitações; o 

valor máximo a ser arcado pelo CCP será o previsto para este ano a cada respetiva 

secção, conforme planilha enviada ao GSECP e à DGACCP em agosto de 2021e 

lembrado a todos os conselheiros no email do Conselheiro presidente do CP/CCP e, por 

vedação legal, não serão pagos coquetails nem coofe breaks. Qauqluer outro pedido 

como, por exemplo, papelaria, internet etc para as ações deverá ser justificado e será 

encaminhado. Em seguida alguns conselheiros disseram que pretendem realizar ações 

em suas Secções locais como, por exemplo, China ou ações no âmbito dos CRs como 

no caso da América do Norte e assim ficou definido que novos pedidos serão recebidos 

até o dia 19/8 para serem apreciados e homologados na reunião do dia 20/8. Seguiu-se 

o ponto 5) Documentos a enviar aos GPs na AR acerca da alteração da Lei 66-A, com 

envio da proposta de Resolução 02/2022 que corrobora o que está na Resolução 

01/2019 e traz duas novas propostas: o aumento do CCP para até 100 (cem) 

Conselheiros ante o aumento do universo eleitoral nas Comunidades; e a 

admissibilidade de o voto poder ser também eletrónico à distãncia nas eleições ao CCP. 

Em votação o teor da resolução 02/2022 foi aprovado e na próxima semana essa 

resolução e a resolução 01/2019 serão encaminhadas aos GP e à Presidência da AR, ao 

GSECP e à Presidência da República. Após, no ponto 6) Assuntos Gerais, o Cons. 

Flávio Martins lembrou que a próxima reunião online será no dia 20/8; informou que 

irá oficiar novamente ao CES com a última composição dos conselheiros titulares e 

suplentes indigitados pelo CCP (Paulo Marques/Manuel Coelho e Pedro Rupio/Silvia 

Renda); e, por fim, que manteve diálogo com a Rosário Lira que será a autora do livro 

dos 40 anos do CCP e nesse tema foram aprovados 3 encaminhamentos: que não há 



 
como transcrevermos os áudios das entrevistas realizadas e que issos erá pedido à 

Presideência da república, que iremos pedir aos atuais e aos antigos conselheiros fotos 

que tenham para ilustrar a obra, e iremos propor que a obra seja lançada no primeiro 

semestre de 2023. A seguir o Cons. Pedro Rupio propôs que por ofício solicitemos ao 

Instituto dos Registos e do Notariado qual o número total de cidadãos portugueses com 

morada no estrangeiro no cartão de cidadão (tanto aqueles que nasceram em Portugal 

como aqueles que nasceram fora do país) e no B.I. vitalício. Nesse ofício, poderíamos 

também solicitar um detalhe dos números por país, sob base daqueles que têm mais 

comunidades: África do Sul, Alemanha, Andorra, Angola, Argentina, Austrália, 

Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Canadá, China, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, 

Espanha, Estados Unidos da América, França, Índia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, 

Namíbia, Moçambique, Noruega, Países-Baixos, Reino Unido, Turquia, Suécia, Suíça, 

Uruguai e Venezuela; o que foi aprovado com louvor. Também sugeriu que algo fosse 

feito pelo CCP, talvez uma moção, para assinalar os 50 anos do E.P.E; npara isso 

acordou-se realizar um debate on line no dia 10/9 sob o tema “E.P.E: trajetória e 

perspectivas” e isso será ponto da próxima reunião, cabendo a ele e ao Cons. Paulo 

Martins estabelecerem as linhas e os convidados desse debate. A Cons. Rita Santos 

disse que reuniu com o SE de Assunstos Fiscais. O Cons. Paulo Martins mencinou que 

participou ativamente da visita do Dr. Paulo Cafôfo á sua área na Costa lesta dos EUA, 

o que nunca havia ocorrido e que deve ter sido em decorrência da nossa conversa com 

o SECP e lisboa que o sensibilizou a isso. Assim, nada mais havendo a tratar, a reunião 

foi encerrada pelas 16h15 (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. 

                     

 

 


