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Ficha Temática 

REFORÇO DE MEIOS CONSULARES 

 

A rede consular e diplomática portuguesa não esteve imune a tudo quanto aconteceu 

na administração pública portuguesa nos últimos vinte anos, muito particularmente no que 

concerne à adoção da denominada “nova vaga da gestão pública”, mas muito mais intensa e 

crítica durante os anos da crise financeira e da assistência internacional ao Estado português.  

 

Os efeitos desta última crise levaram à saída de perto de um terço do pessoal dos 

Serviços Periféricos Externos (SPE), à desmotivação por força do congelamento das progressões 

na carreira, à degradação das condições salariais e ao envelhecimento da estrutura humana nos 

serviços. Esta é a razão pela qual o primeiro esforço tenha estado concentrado no reforço de 

meios humanos e no estabelecimento de um diálogo com os sindicatos tendo em vista atacar 

estes pontos críticos. 

Foram abertos concursos para 31 lugares em 2016, para 64 lugares em 2017 e para 76 

em 2018.  

De referir, ainda, a colocação em posto de 167 estagiários do PEPAC nos anos de 

2016/2017 e 2017/2018. Esforço idêntico foi realizado nos dois concursos para a admissão de 

adidos que, como se sabe, contribuem para o rejuvenescimento do corpo diplomático. 

 

Três outras medidas podem ser adicionadas e entendidas como reforço da capacidade 

de resposta dos postos à crescente procura e à qualidade no atendimento. 

Uma primeira medida teve a ver com a construção e requalificação dos postos 

consulares.  Entre outros, devemos sublinhar os exemplos das novas instalações no Rio de 

Janeiro, em Joanesburgo e em Pretória. Esforço que foi acompanhado por um grande 

investimento no reforço e na renovação do parque informático dos serviços. 
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Outra dessas medidas passou por dotar alguns dos postos de maior movimento com 

diplomatas de carreira, como aconteceu com a colocação de cônsules adjuntos em Paris; em S. 

Paulo; em Londres, em Luanda e com a designação de um número dois na Embaixada em 

Bruxelas. 

A outra medida está relacionada com a adoção de uma nova abordagem para os 

Cônsules Honorários. Neste âmbito, há que destacar: 

1. Criação de cinco novos consulados honorários, providos mais catorze que não 

estavam preenchidos e atribuídos poderes alargados a dezassete. 

2. A realização do I Encontro dos Cônsules Honorários em Lisboa, no mês de Abril 

de 2018. Foram transmitidas as orientações gerais de política externa e, ainda, as orientações 

estabelecidas para a representação e a proteção consulares e assumido o compromisso de 

incluir os honorários no esforço de formação e capacitação realizado anualmente por parte do 

Instituto Diplomático. 

 

Ainda neste domínio, cumpre referir, a evolução desde o ano de 2013 no que concerne 

ao número de actos consulares: 

 

Ano de 2013:   1.654.730 

Ano de 2014:   1.760.459 

Ano de 2015:   1.862.005 

Ano de 2016:   1.960.472 

Ano de 2017:   2.107.392 

Ano de 2018:   1.843.738 
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