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FICHA TEMÁTICA 

 

MODERNIZAÇÃO DA REDE CONSULAR 

 

 

Medidas implementadas: 

 

1. Implementação do Centro de Atendimento Consular (CAC)1, projeto sedeado em 

Portugal e que permite preparar e agendar o atendimento consular à distância. Em 2018 

arrancou vocacionado para a rede consular portuguesa em Espanha. Em 2019 foi alargado à 

rede consular no Reino Unido. O CAC proporciona atendimento telefónico e via correio 

eletrónico, estando os operadores contratados preparados para realizar atendimento em língua 

portuguesa, castelhana e inglesa. Este serviço permite que os colaboradores dos serviços 

consulares se concentrem no trabalho consular. Será alargado a outros postos consulares e 

diplomáticos. 

 

 

2. A criação do Espaço do Cidadão2 consistiu na disponibilização de diversos serviços 

públicos nos serviços consulares. Os Espaços do Cidadão entraram em funcionamento nos 

Consulados-Gerais de Portugal em Paris (2016), em São Paulo (2017), na Secção Consular da 

Embaixada de Portugal em Bruxelas (2019). Está prevista para breve (final do primeiro semestre 

de 2019) a abertura do Espaço do Cidadão no Consulado Geral de Londres. 

 

 

                                                           
1 Medida conjunta entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Presidência e da Modernização 
Administrativa 
 
2 Medida conjunta entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Presidência e da Modernização 
Administrativa 
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3. A aplicação móvel Registo Viajante que permite garantir um apoio e uma proteção 

consular mais eficaz em caso de emergência consular. 

 

 

4. A aplicação móvel Português mais Perto, que disponibiliza os conteúdos didático-

pedagógicos do ensino da língua portuguesa à distância, certificados pelo Instituto Camões, 

permitindo ativar um tutor à distância que acompanha e orienta a aprendizagem. 

 

 

5. Aumento da validade do cartão de cidadão que, para os cidadãos com mais de 25 anos, 

passou de cinco para dez anos. 

 

 

6. Criação de um novo modelo de passaporte passageiro frequente, que passa a ter mais 

16 anos que o modelo habitual. Esta foi a fórmula encontrada para continuar a garantir 

segurança na sua emissão e, concomitantemente, desburocratizar o acesso a estes 

documentos. 

 

 

7. Desenvolvimento do Ato Único de Inscrição Consular, que permitirá reunir as inscrições 

consulares numa base única, permitindo, futuramente, a prestação de forma digital de muitos 

dos serviços hoje prestados presencialmente. 

 

 

8. Passou a ser dispensada a tradução dos documentos oficiais em língua inglesa, 

espanhola e francesa para efeitos de realização de atos de registo civil (medida Justiça + 

Próxima, através do Decreto-Lei n.º 51/2018). 
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