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FICHAS TEMÁTICAS 

 

DIÁLOGOS COM A COMUNIDADE 

 

 

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 o 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 precedentes, 

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. 

Foram realizadas, desde outubro de 2016, sessões dos “Diálogos com as Comunidades” em 

quatro países:  

Bélgica (Bruxelas), Reino Unido (Londres e Manchester), Luxemburgo e Suíça (Lausanne, Berna e 

Zurique). 

 

A 22 de outubro de 2016, realizaram-se os "Diálogos com a Comunidade", em Bruxelas, sessão 

presidida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, com a participação do Secretário de Estado 

das Comunidades Portuguesas, da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, do 

Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, da Secretária de Estado Adjunta e da Administração 

Interna, do Vice-Presidente do Instituto da Segurança Social e da Presidente do Camões – 

Instituto da Cooperação e da Língua, no âmbito da qual se debateram as prioridades das políticas 

públicas para as comunidades portuguesas no sentido de se encontrarem soluções para as suas 

preocupações, designadamente ao nível do reforço da rede consular, participação política, 

cidadania e igualdade, assuntos fiscais, laborais, segurança social e ensino de português. 

 

A 14 e 15 de janeiro de 2017, realizaram-se sessões dos "Diálogos com as Comunidades 

Portuguesas", em Londres e em Manchester, presididas pelo Secretário de Estado das 

Comunidades Portuguesas, que se focaram, entre outros assuntos, no acompanhamento da 

comunidade portuguesa no Reino Unido na sequência do Brexit. Contaram com a participação 
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da Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, da Secretária de Estado para a Cidadania e a 

Igualdade, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, da Secretária de Estado Adjunta e da 

Administração Interna, da Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, da Secretária de Estado da 

Inclusão das Pessoas com Deficiência, do Diretor-Geral dos Assuntos Consulares e das 

Comunidades Portuguesas, do Vice-Presidente do Instituto da Segurança Social e de 

representante do Instituto Camões. 

 

A 25 de maio de 2017, realizaram-se sessões dos "Diálogos com a Comunidade", no Luxemburgo, 

presididas pelo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, em paralelo à visita de S.Exa. 

o Senhor Presidente da República. Contou ainda com as participações da Secretária de Estado 

para a Cidadania e a Igualdade (SECI), Catarina Marcelino, do Secretário de Estado dos Assuntos 

Fiscais (SEAF), Fernando Rocha Andrade, do Diretor-Geral dos Assuntos Consulares e 

Comunidades Portuguesas, Júlio Vilela, e da Presidente do Camões – Instituto da Cooperação e 

da Língua, Ana Paula Laborinho. Nesta ocasião, os trabalhos foram encerrados pelo Sr. Presidente 

da República. 

 

De 15 a 17 de fevereiro de 2018, realizaram-se sessões dos "Diálogos com a Comunidade", na 

Suíça (Lausanne, Berna e Zurique), presididas pelo Secretário de Estado das Comunidades 

Portuguesas, e com a participação do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, da Adjunta da 

Secretária de Estado da Segurança Social, do Diretor-Geral dos Assuntos Consulares e das 

Comunidades Portuguesas e do Presidente do Instituto Camões. Foi dado particular ênfase à 

questão da dupla tributação de rendimentos, à dificuldade de proceder à substituição das cartas 

de condução suíças pelo título legal de condução português e ao ensino do português naquele 

território. 

 

A 14 de setembro de 2018, realizou-se uma sessão dos "Diálogos com a Comunidade: Leis 

Eleitorais + Participação", em Bruxelas, presidida pelo Secretário de Estado das Comunidades 

Portuguesas, com representação do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da 

Administração Interna. Conforme o próprio título indica, foi dado particular destaque às 

alterações ao recenseamento eleitoral de cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, 

aprovadas através da Lei n.º 47/2018, de 13 de agosto, que procedeu à quinta alteração à Lei n.º 

13/99, de 22 de março, que estabelece o regime jurídico do recenseamento eleitoral.  

A 28 de setembro de 2018, foi a vez de Londres acolher uma sessão dos “diálogos com a 

Comunidade, subordinada à temática Leis Eleitorais + Participação. Participaram na sessão além 

do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, a Secretária de Estado Adjunta e da 

Administração Interna e o Diretor Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades 

Portuguesas. Sob a mesma égide, realizaram-se sessões no dia 29 de setembro em Paris e 30 de 

setembro no Luxemburgo. 
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De 9 a 12 de dezembro de 2018 tiveram lugar nas cidades alemãs de Hamburgo e Cuxhaven duas 

sessões dos “Diálogos com a Comunidade” e a 4 de abril de 2019, foi a vez da cidade francesa de 

Lyon acolher mais uma sessão dos Diálogos com as Comunidades.  

 

Nos dias 12 a 14 de abril tiveram lugar sessões dos “Diálogos com as Comunidades” na Suíça, em 

Genebra, Sierre/Valais e Zurique, cidades de grande presença de comunidade portuguesa. 

Incidiram essencialmente sobre temas ligados ao novo regime jurídico do recenseamento 

eleitoral e ao conjunto de medidas que têm sido adotadas para modernização dos serviços 

consulares. 

 

 

Entre os dias 25 e 27 de janeiro de 2019, decorreram no Brasil, concretamente nas cidades de 

São Paulo e Rio de Janeiro, as sessões dos “Diálogos com as Comunidades”, subordinados à 

temática das Leis Eleitorais + Participação 

 

Nos dias 2 a 6 de maio, tiveram lugar as sessões dos “Diálogos com as Comunidades no Canadá, 

designadamente em Otava/Gatineau, Kingston e Toronto. 

 

     

Entre 10 e 15 de maio de 2019 decorreram sessões dos “Diálogos com as Comunidades” em 

várias cidades dos Estados Unidos com elevada concentração de comunidades portuguesas, 

nomeadamente em Newark (Nova Jérsia), Hartford (Connecticut), Farmingville/Long Island 

(Nova Iorque), Boston e Hudson (Massachusetts), Hilmar, Turlock, Santa Clara e San Jose 

(Califórnia). Dos temas abordados destacam-se os relativos à agilização e modernização dos 

serviços consulares, promoção do ensino do Português e o novo regime jurídico do 

recenseamento eleitoral. 

 

De salientar que em todas as sessões realizadas, se verificou uma elevada participação e presença 

da comunidade portuguesa, sinal evidente da importância que estes diálogos representam para 

a nossa diáspora. 
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