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As Prioridades de Política para os Portugueses no Mundo 

 

I. O reforço de meios humanos. 

  

 Após uma perda de cerca de 600 funcionários nos serviços consulares 

entre 2011 e 2016, tem vindo a ser prosseguido, de modo gradual, um esforço 

de reposição de efetivos, com concursos lançados, em 2016, para 21 lugares, 

e, em 2017, para 64 lugares. Na ótica da reposição de efetivos na rede 

diplomática e consular, o ano de 2017 constituiu, assim, um ponto de viragem 

neste esforço, alcançando-se pela primeira vez, desde 2011, um saldo líquido 

positivo entre as contratações e as cessações de contratos e aposentações no 

pessoal dos serviços externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros 

(MNE). Ao recrutamento dos referidos funcionários, haverá que somar a 

entrada de 30 Adidos de Embaixada no quadro do MNE, no primeiro semestre 

de 2018, e mencionar os 83 elementos que integram o Programa de Estágios 

PEPAC-MNE, na edição de 2017. 

 

II. A modernização dos serviços consulares. 

 

 O Espaço do Cidadão: trata-se de transpor para os serviços consulares 

mais de 60 serviços da administração pública portuguesa, com origem em dez 

diferentes departamentos do Estado. Entre estes serviços, estão o registo 

criminal, as declarações de não dívida à Segurança Social e às Finanças, entre 

muitos outros. Temos estes Espaços já implementados nos Consulados-Gerais 

de Portugal em Paris e São Paulo, esperando poder alargar esta iniciativa a 

outros postos consulares – https://goo.gl/Jv9S47 
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 A App «Registo Viajante»: trata-se de uma aplicação que permite ao 

Gabinete de Emergência Consular do MNE localizar a existência de 

portugueses em situações ou lugares afetados por emergências consulares e 

aos utilizadores solicitarem apoio por intermédio do envio de um SMS para o 

MNE. A aplicação é gratuita e os dados pessoais estão protegidos, segundo os 

rigorosos critérios de confidencialidade legalmente previstos – 

https://goo.gl/zHykuL 

 

 A App «Português mais Perto»: trata-se de uma aplicação, desenvolvida 

numa parceria entre o Instituto Camões e a Porto Editora, especialmente 

concebida para crianças, adolescentes e jovens em idade escolar (1.º ciclo ao 

ensino secundário) que acompanham os cerca de 40 mil portugueses que se 

encontram em mobilidade – saem e regressam ao País em períodos inferiores 

a um ano – e que permite, à distância, aceder e evoluir na aquisição de 

competências e na aprendizagem de conteúdos de língua portuguesa – 

http://www.portuguesmaisperto.pt/PT/ 

 

 O Recenseamento Automático: atualmente, os cidadãos maiores de 18 

anos residentes no estrangeiro têm que se deslocar aos serviços consulares 

para se recensearem, a fim de poderem votar nas eleições legislativas, 

europeias e presidenciais, contrariamente ao que ocorre em Portugal onde o 

recenseamento é automático. Num trabalho conjunto com a Administração 

Interna, foi aprovado em Conselho de Ministros, e encontra-se agora no 

Parlamento, o modelo que torna automático o recenseamento dos 

portugueses no estrangeiro. Caso esta medida seja aprovada, passaremos de 

cerca de 300 mil para mais de 1 milhão e 300 mil portugueses recenseados no 
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estrangeiro. O voto dos emigrantes para as eleições legislativas é realizado 

com recurso ao voto por correspondência. O voto para as eleições 

presidenciais é presencial, exclusivamente efetuado nos postos consulares. 

Neste sentido, o Governo procurará aumentar o número de mesas de voto 

disponíveis, sendo imprescindível o envolvimento dos cidadãos portugueses 

no estrangeiro.  

 Ora, se adotado o recenseamento automático pelo Parlamento, estaremos 

em condições de dizer que se trata da mais importante mudança desde o 25 

de Abril de 1974 no que à cidadania política diz respeito. 

 

 A passagem do prazo de validade do Cartão do Cidadão (CC) de 5 para 

10 anos constitui para os portugueses residentes no estrangeiro uma 

economia de esforço e financeira digna de registo. Há países em que os 

referidos cidadãos residem a mais de 1000 KM dos serviços consulares. 

 

 O mesmo poderá acontecer com o aumento do número de páginas do 

passaporte denominado de «passageiro frequente» (tanto esta medida como 

a anterior implicarão uma acentuada perda de receita consular para o MNE). 

 

 O Ato Único de Inscrição Consular: trata-se de um processo de migração 

de dados de todos os postos consulares, com as fichas dos utentes, para uma 

base de dados centralizada em Lisboa, que conduzirá a que cada cidadão 

português no estrangeiro tenha uma única ficha de identificação nos serviços 

consulares e, sempre que muda de jurisdição consular, não mais terá 

necessidade de proceder a nova inscrição. Os serviços de atendimento 

recuperam a sua ficha de utente eletrónica e conhecem todo o seu histórico 

na relação com os serviços (medida em fase de planeamento/análise). 
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III. O Associativismo  

 

O movimento associativo nas comunidades constitui um dos elementos 

essenciais nas condições de integração cívica dos portugueses nas sociedades 

de acolhimento e, simultaneamente, de coesão e solidariedade automática. De 

acordo com dados da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das 

Comunidades Portuguesas, dos apoios financeiros concedidos às associações 

portuguesas (87 projetos, 332.171 euros executados em 2016), cerca de 

metade são destinados ao apoio social e à realização de festivais de cinema, 

de teatro, de música, desporto e folclore e, a outra metade, destina-se ao apoio 

às comemorações de datas relevantes, como ocorre, entre outras, com o Dia 

de Portugal, à realização de seminários e outras atividades que integram os 

respetivos planos de ação. 

Considera-se que existem aspetos relevantes de uma mudança em curso 

neste âmbito. Um desses sinais está no facto de as mais jovens gerações 

estarem a desenvolver novas formas de associativismo, servindo-se das novas 

tecnologias e dos laços socioprofissionais, realizando encontros, já com 

regularidade, que servem de alicerce a essas relações. Este fenómeno é hoje 

muito claro em países como o Reino Unido, a Alemanha, a França e os Estados 

Unidos da América1. Importa, pois, trabalhar com essas novas redes e apoiá-

las. 

                                                           
1 PARSUK – Portuguese Association of Researchers and Students in the United Kingdom (Reino Unido) 

ASPPA – Associação de Pós-Graduados Portugueses na Alemanha 
AGRAFr – Association des Diplômés Portugais en France (França) 
PAPS – Portuguese-American Postgraduate Society (EUA) 
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Por outro lado e ainda, temos vindo a sentir a necessidade de apoiar uma 

nova vaga de projetos mais inovadores, nomeadamente os que estimulam a 

inovação e o empreendedorismo social; a cidadania, a igualdade e a 

participação política; a identificação, apoio e dinamização de redes de 

portugueses e lusodescendentes, das diferentes áreas profissionais, dos 

empresários aos luso-eleitos; e o apoio e acompanhamento aos portugueses 

em circunstâncias de reclusão e que esperam do Estado a proteção consular. 

É da compreensão destes sinais de mudança e da tentativa de lhes dar 

uma resposta sólida e coerente, que entendemos rever o quadro 

regulamentar de apoio ao associativismo nas comunidades portuguesas. 

Assim, o Decreto-Lei 124/2017, de 27 de setembro, tem em vista 

corresponder a estes novos desafios e, ao mesmo tempo, introduzir uma 

cultura de planeamento e de prestação de contas da parte dos dirigentes 

associativos da diáspora – https://goo.gl/6vqCwu  

 

IV. Os Gabinetes de Apoio aos Emigrantes 

 

Os Gabinetes de Apoio ao Emigrante (GAE) resultam de acordos de 

cooperação entre a Direção Geral dos Assuntos Consulares e das 

Comunidades Portuguesas (DGACCP) e as Câmaras Municipais e Juntas de 

Freguesia. O envolvimento do poder local resulta do facto de 90% dos 

nacionais que regressam a Portugal se fixarem na freguesia de onde partiram, 

sendo as Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia os seus principais pontos 

de referência. 

Existem atualmente GAE em mais de cem municípios e freguesias por 

todo o país. Está em curso um processo visando conferir um escopo mais 
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amplo e renovar o conteúdo funcional destes Gabinetes, através da celebração 

de Protocolos de Cooperação de 2ª geração. 

Estes protocolos são muito úteis e inovadores porque incorporam uma 

forte dimensão económica de apoio ao investimento e à internacionalização e 

de promoção do desenvolvimento regional e da oferta turística. Por via destes 

Protocolos, os renovados GAE têm estreitado a sua cooperação com o 

Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora (GAID), na perspetiva da ligação 

da Diáspora e do seu empreendedorismo às origens, acentuando a natureza e 

o perfil regional quer do destino dos potenciais fluxos de investimento, quer 

da origem das iniciativas de internacionalização do micro e pequeno 

empresário – https://goo.gl/D1VQct 

De referir, ainda, a aplicação de várias das funcionalidades dos GAE em 

cidades situadas em países europeus com uma Comunidade Portuguesa 

significativa, e em apoio substantivo a esta. Até à data, foram assinados três 

Protocolos desta natureza em França, com os municípios de Pontault-

Combault, Cenon e Soufflenheim; um na Alemanha, em Osnabrück, estando 

em preparação outros dois, respetivamente nas cidades de Cuxhaven e 

Bremerhaven; e um outro no Reino Unido, em Wrexham (País de Gales). 

 

V. O Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora 

  

 O Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora (GAID) é uma plataforma 

orgânica vocacionada para identificar, apoiar e facilitar projetos de micro e 

pequeno investimento em Portugal com origem nas Comunidades 

Portuguesas e lusodescendentes, bem como acolher, encaminhar e 

acompanhar propostas de internacionalização de pequenas empresas de base 

regional. 
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 Gere, além disso, uma base de dados em constante atualização, que 

abrange atualmente mais de cinco milhares de micro e pequenas empresas 

criadas ou detidas por portugueses residentes no exterior, ou que se 

encontram baseadas em Portugal mas em processo de internacionalização, 

Câmaras de Comércio e outras entidades ligadas ao associativismo 

empresarial. O GAID atua também em rede com pontos focais 

interministeriais com competências em setores fulcrais na concretização dos 

projetos empresariais da Diáspora (turismo, fiscalidade, modernização 

administrativa, candidaturas a fundos comunitários, internacionalização, 

ciência e tecnologia, entre outros), e ainda com os GAE nas vertentes do 

empreendedorismo e da promoção das potencialidades económicas locais e 

do desenvolvimento regional. O GAID tem vindo a acompanhar numerosos 

projetos de investimento originários da Diáspora, por todo o país, 

sobressaindo os setores ligados aos serviços, turismo, logística, energias 

renováveis, inovação e novas tecnologias, entre outros. Os projetos de 

investimento em curso correspondem a um potencial bruto de negócios de 

expressão notável – https://goo.gl/cC3ZAW 

 Em dezembro de 2016 realizou-se o Iº Encontro de Investidores da 

Diáspora, em Sintra, que juntou cerca de 300 representantes de empresas de 

38 países, 66 Câmaras de Comércio da Diáspora, empresas portuguesas e 

Municípios. O último encontro realizou-se nos dias 15 e 16 de dezembro de 

2017, em Viana do Castelo, e juntou cerca de 570 participantes. Nessa ocasião, 

em parceria com a Fundação AEP, foi entregue o Prémio “Elevar o seu Negócio 

4.0”, no quadro do Programa Empreender 2020 – Regresso de uma Geração 

Preparada – http://www.elevaroseunegocio.pt/ 
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VI. O Conselho das Comunidades Portuguesas 

 

O Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) foi criado pela Lei nº 66-

A/2007, de 11 de dezembro, alterada e republicada pela Lei n.º 29/2015, de 

16 de abril. É um órgão consultivo do Governo para as políticas relativas à 

emigração e às comunidades portuguesas no estrangeiro. O CCP é 

composto por um máximo de 80 membros, eleitos pelos cidadãos 

portugueses residentes no estrangeiro que sejam eleitores para a 

Assembleia da República. O mandato dos conselheiros tem a duração de 

quatro anos – https://goo.gl/dF7xkZ 

 

VII. Os «Diálogos com as Comunidades» 

 

Os “Diálogos com as Comunidades” têm como objetivo promover um 

diálogo mais estruturado e sistemático com os portugueses no mundo e dar 

expressão concreta, nas políticas públicas, aos seus anseios e preocupações. 

A partir desta identificação, com apoio da rede diplomática e consular do 

MNE, temos vindo a convocar vários membros do Governo para as sessões 

dos “Diálogos com as Comunidades” que constituem uma oportunidade ímpar 

para auscultar, de forma aberta, alargada e participativa, as críticas e as 

propostas dos portugueses residentes no estrangeiro sobre matérias que se 

inscrevem na sua relação com o Estado português. Esta iniciativa do Governo, 

sem precedente, tem proporcionado aos responsáveis políticos a procura de 

soluções mais concretas e mais dirigidas às especificidades da situação dos 

residentes fora do território nacional, seja em matéria de participação 

eleitoral e cívica, seja nas questões laborais e fiscais, no acesso a cuidados de 

saúde e ao ensino, à promoção da igualdade ou da cultura portuguesa. 
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Foram realizadas, desde outubro de 2016, sessões dos “Diálogos com as 

Comunidades” em quatro países: Bélgica (Bruxelas), Reino Unido (Londres e 

Manchester), Luxemburgo (esta presidida pelo senhor Presidente da 

República) e Suíça (Lausanne, Berna e Zurique). 

 

 

Lisboa, 19 de fevereiro de 2018. 

 

José Luís Carneiro 

Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas 

mailto:gabinete.secp@mne.gov.pt

