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Proposta de Lei n.º 243/XII-3.ª 

Procede à primeira alteração à Lei n.º 66-A/2007, de 11 de dezembro, 
que define as competências, modo de organização e funcionamento do 

Conselho das Comunidades Portuguesas 

 

Propostas de Alteração e Aditamento 

 

Artigo 2.º 

Alteração à Lei n.º 66-A/2007, de 11 de dezembro 

(…) 

 

«Artigo 2.º 

[…] 

 

1 - (…): 

a) (…); 

b) (…); 

c) (…); 

d) (…); 

e) Contribuir para a defesa e aprofundamento dos direitos que os portugueses 

residentes no estrangeiro gozam nos países de residência; 

f) Promover a relação entre as diversas comunidades, fomentando o associativismo, a 

realização de encontros e de outras atividades que visem o estudo e o debate dos 

problemas específicos de cada comunidade; 

g) Exercer funções consultivas sobre quaisquer disposições legais, bem como sobre 

instrumentos jurídicos em preparação que versem sobre matérias relativas às 

comunidades portuguesas; 

h) Cooperar com os vários serviços públicos que têm atribuições em matéria de 

emigração e comunidades portuguesas, solicitando-lhes informações e propondo-lhes 
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iniciativas, nomeadamente na área do ensino da língua e cultura portuguesas, da 

comunicação social, da segurança social e dos serviços consulares; 

i) Propor ao Governo medidas concretas de apoio às organizações não-governamentais 

portuguesas no estrangeiro, bem como a celebração de protocolos com outras 

entidades, tendo em conta a execução de trabalhos de investigação, cursos de 

extensão universitária e ações de formação e intercâmbio de informação; 

j) Cooperar com organizações de comunidades de outros países face ao país de 

acolhimento, designadamente com as comunidades de nacionais de países lusófonos; 

k) Propor à Assembleia da República a realização de um debate anual sobre as 

comunidades portuguesas, sem prejuízo da realização de outros debates; 

l) Fomentar a cooperação e a troca de informação entre os vários órgãos criados pela 

presente lei.  

2- (…). 

3- (…). 

Artigo 4.º 

[…] 

1 – Eliminar.  

(manter redação da atual lei – “Compete ao Governo marcar as eleições e coordenar o 

processo eleitoral;”) 

2- As eleições são marcadas, com o mínimo de 60 dias de antecedência, pelo membro 

do Governo responsável pelas áreas da emigração e das comunidades portuguesas, 

ouvido o Conselho Permanente. 

3- (…). 

4- (…).  

 

Artigo 8.º 

[…] 
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1 – (…) 

2 – (…). 

3- (…). 

4- Eliminar. 

(manter redação da atual lei – “Os membros só podem ser eleitos até três mandatos 
consecutivos;”) 

 

 

Artigo 18.º 

[…] 

 

1 – (…). 

2 – (…). 

3- O modelo do termo de posse e aceitação, referido no número anterior, é definido 
por portaria do membro do Governo responsável pelas áreas da emigração e das 
comunidades portuguesas.  

 

Artigo 22.º 

[…] 

 

1 – (…) 

2 – (…). 

3- O modelo do termo de posse e aceitação de substituto, referido no número 
anterior, é definido por portaria do membro do Governo responsável pelas áreas da 
emigração e das comunidades portuguesas.  

 

 

 

 

Artigo 28.º 

[…] 
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(…): 

a) Comparecer nas reuniões do Conselho onde tenham assento e das comissões que se 

venham a criar e às quais pertençam;  

b) (…); 

c) (…); 

d) (…). 

 

Artigo 29.º 

[…] 

 

(…): 

a) (…);  

b) (…); 

c) (…); 

d) Eliminar. 

(manter redação da atual lei – “Reunir trimestralmente com os conselheiros e adidos do 

pessoal especializado do Ministério dos Negócios Estrangeiros nas Embaixadas de 

Portugal, de modo a recolher toda a informação relevante sobre as questões 

relacionadas com as respetivas áreas funcionais, designadamente sobre as questões 

sociais, económicas, culturais e de ensino relativas às comunidades portuguesas;”)  

e) (…). 

 

 

 

 

Artigo 31º 
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[…] 

O Conselho funciona em plenário, duas vezes por mandato, sob a forma de conselho 

permanente, de conselhos regionais, de seções e subseções e comissões temáticas 

sempre que se justifique a sua criação. 

 

 

Artigo 32.º 

[…] 

 

1 – (…).    

2 – (…). 

3- (…). 

4- (…). 

5- O Plenário reúne quando convocado, com a antecedência mínima de 60 dias, pelo 
Conselho Permanente ou solicitado por um número mínimo de dois terços dos seus 
membros ou pelo membro do Governo competente em matéria de emigração e 
comunidades portuguesas. 

6- Revogado. (eliminar proposta da PPL e revogar o n.º 6 da lei atual) 

7- Revogado. (eliminar proposta da PPL e revogar o n.º 7 da lei atual) 

 

Artigo 38.º 

[…] 

 

(…): 

a) Eleger de entre os seus membros quatro co- presidentes cada um deles proveniente 
das seguintes regiões: Europa, América do Norte, América do Sul e Central, e, 
alternadamente, um de África ou da ásia e Oceânia; 

b) (…); 

c) (…); 

d) (…); 

e) (…); 
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f) Eliminar. 

(manter redação da atual lei – “Elaborar um relatório de atividades anual;”) 

g) (…);  

h) (…); 

i) (…); 

j) Eliminar. 

(manter redação da atual lei – “Apresentar, em cada ano, ao membro do Governo 
competente em matéria de emigração e comunidades portuguesas, o projeto de 
orçamento para o exercício das suas atividades, bem como o relatório e contas do seu 
funcionamento;”) 

l)Eliminar. 

(manter a redação da atual lei – “Contribuir para a organização de inventário das 
potencialidades humanas, nomeadamente culturais, artísticas e económicas das 
comunidades portuguesas e disponibilizá-lo a toadas as entidades interessadas;”) 

m) (…); 

n) (…); 

o) (…); 

p) Assegurar as ligações entre o Conselho Permanente e os conselhos regionais com as 
comissões temáticas que sejam criadas.   

 

Artigo 39.º 

Deliberações do Conselho Permanente 

 

Eliminar. 

(manter a redação da atual lei – “As deliberações do Conselho Permanente são 
tomadas por maioria simples dos votos dos membros presentes, tendo o presidente 
voto de desempate, sempre que se justifique.”)  

 

 

Artigo 42.º 

Financiamento 

 

1 – Os custos de funcionamento e a atividade dos órgãos representativos dos 



 
PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS 

Grupo Parlamentar 

 
 

portugueses residentes no estrangeiro, são incluídos anualmente no orçamento 
apresentado pelo Conselho Permanente em conformidade com a alínea j) do artigo 
38.º. 

 

2 – O financiamento para a atividade regular dos órgãos representativos dos 
portugueses no estrangeiro é coberto pela dotação orçamental atribuída ao Ministério 
dos Negócios Estrangeiros. 

 

3- Os custos inerentes à preparação e organização do processo eleitoral, assim como a 
divulgação junto dos eleitores, por correio, das listas concorrentes, devem ser incluídos 
em dotação adequada do Ministério dos Negócios Estrangeiros para o ano em que se 
realizam as eleições. 

 

4- Os órgãos a que se refere o n.º2 são equiparados a serviços dotados de autonomia 
administrativa para efeitos do disposto na legislação sobre contabilidade pública.    

 

 

Artigo 43.º 

[…] 

 

1 – (…). 

2 – (…). 

3- (…). 

4- (…). 

5 – O Governo, através do Ministro que tutela a área da comunicação social, 
implementa as medidas necessárias à divulgação, através dos diversos meios de 
informação, das atividades e decisões do Conselho. 
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Artigo 3.º 

Aditamento à Lei n.º 66-A/2007, de 11 de dezembro 

 

São aditados à Lei n.º 66-A/2007, de 11 de dezembro, os artigos 38.ºA, 39.º-A, 39.ºB, 

39.º-C e 44-A, com a seguinte redação: 

 

«Artigo 38.º A 

Serviços de Apoio 

 

1 – O Conselho Permanente possui serviços de apoio constituídos por funcionários da 
administração pública, nomeados em comissão de serviço pelo Ministério dos 
Negócios Estrangeiros. 

 

2 – O exercício de funções nos serviços de apoio conta, para todos os efeitos legais, 
como serviço prestado no lugar de origem. 

 

3 – Podem ainda colaborar nos serviços de apoio como consultores, técnicos de 
reconhecida competência, nomeados pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, sob 
proposta do Conselho Permanente. 

 

4 – Compete aos serviços de apoio ao Conselho Permanente: 
 

a) Organizar todos os processos de interesse do Conselho; 

b) Desempenhar todas as funções técnicas que lhe sejam atribuídas pelo Conselho.»  

 

 

Palácio de São Bento, 1 de dezembro de 2014 

 

A Deputada, 

 

Carla Cruz 


