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Seminário Diplomático 2015 

Intervenção da Secretário Geral do MNE – Embaixadora Ana Martinho 

 

Caros colegas, amigas e amigos  

 

Apenas umas breves palavras para encerramento deste Seminário 2015, 

após o que nos disse de tão motivador, interessante o Dr. Miguel Frasquilho. 

Em primeiro lugar para agradecer o eficiente empenho posto, uma vez mais, 

pelo IDI, com o apoio da AICEP e do Protocolo, na organização deste 

encontro, que assinala o lançamento de um novo ano de trabalho. 

O Seminário - dinâmico, interativo e sempre virado para temáticas de 

primeira linha da agenda externa – enquadra da melhor forma este encontro 

da “grande” equipa, que reúne os atores fundamentais da ação integrada do 

Estado no exterior. A nossa rede, quer em Lisboa, com a responsabilidade de 

impulsionar e transmitir orientações, quer no quadro externo, 

informando,executando no terreno as políticas no sentido mais amplo – e 

incluo Diplomatas, delegados da AICEP, agentes consulares, da cooperação,  

cultura, ou do ensino do português e aberta ainda aos responsáveis do 

turismo. Todos acabam por estar presentes, participando nestes dois dias 

que marcam oportunamente o princípio do ano. É a demonstração de que 

esta equipa progride na sua coordenação e integração, conseguindo 

resultados positivos em muitas frentes.  

A construção que temos feito da rede externa é reflexo do entendimento 

que internamente se tem reforçado e atingiu, e bem, o ponto de não 

retorno. A mesa que o Dr. Miguel Frasquilho e eu partilhamos é disso 

testemunho e agradeço-lhe todo o bom trabalho estratégico e a relação 

amiga que temos consolidado. 

Caros Colegas, 

Levamos daqui as orientações e os impulsos necessários para o nosso 

trabalho em 2015 nas linhas traçadas pelo Senhor Ministro. 

Cabendo-me dar-vos contas  da gestão da nossa casa  peço-vos que vejam o 

Plano Anual que o Senhor Ministro aprovou em Novembro. Nele se faz o 

balanço de 2014, o retrato dos nossos recursos e a Planificação possível para 

2015. Factor relevante e que implicaria uma revisão do Plano, seria a 
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eventual aprovação de um novo ECD – a este assunto se referiu o Sr 

Ministro.  

Ano final do Programa de Ajustamento, 2014 ficou marcado por um extremo 

rigor orçamental. 2014 foi de facto o  ano de acumulação dos efeitos da 

redução de despesa e da implementação das reformas com repercussões ao 

nível dos recursos humanos, financeiros e patrimoniais. 

Tivemos de fazer face a alterações estruturais profundas, que determinaram 

carências múltiplas, sobretudo no que toca a recursos humanos, que se 

acentuaram significativamente em 2014. Se por um lado os objetivos de 

poupança na rede externa foram alcançados, por outro a diminuição de 

pessoal agravou a falta de meios, com impactos severos no esforço que a 

todos nós foi exigido para cumprir objetivos definidos para a política externa. 

Toda esta alteração estrutural não é apenas um negativo  resultado da crise 

económica. Uma inflexão na leitura de prioridades determinou o 

desenvolvimento de uma nova dinâmica na qual se veio inscrever, 

nomeadamente, o esforço de modernização na utilização de todos os meios.  

Retomando as palavras que o Dr. Miguel Frasquilho acaba de nos dirigir só 

posso realçar a importância da reflexão e reorganização lançada pela AICEP 

para 2015, que terá certamente um papel determinante da nossa presença 

global. Registo mais uma vez a consistência positiva da política de 

Colocalização dos postos e delegações da AICEP com o MNE e o 

correspondente aprofundamento de uma vertente de diplomacia 

económica, operacional e dinâmica.  

A rede externa deve, em 2015, prosseguir o potencial desta política de 

colaboração permitindo complementar esforços, preencher lacunas e 

contribuir para a boa execução da política externa portuguesa, nesta fase 

largamente marcada pelo esforço de internacionalização da economia e das 

empresas. 

Caros amigos 

Naquela que é certamente a prioridade e preocupação primeira do nosso 

trabalho, proteger e servir as comunidades portuguesas no estrangeiro, 

queria salientar as permanências consulares, que dotadas de recursos 

humanos qualificados e novas tecnologias, têm procurado melhor responder 
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às necessidades e proporcionar um adequado atendimento em muitas áreas 

onde deixou de haver uma representação consular permanente e em relação 

a uma comunidade cujo perfil se alterou em geral significativamente.  

 

Caros Colegas 

Para vos falar de perspectivas do próximo ano devo dizer que o quadro 

orçamental que previsivelmente se viverá em 2015, o rigor anunciado, leva à 

certeza de que este será de novo marcado por um elevado grau de exigência. 

 

Mas foi também na perspetiva de 2015 que desde o início do ano passado se 

fez um esforço persistente para assegurar uma margem que nos permita 

programar algumas iniciativas. Assim o OE 2015 inclui a possibilidade, que 

espero se venha a concretizar de – sem novos encerramentos – manter uma 

dinâmica flexível de redimensionamento da Rede externa, Embaixadas e 

Consulados, tanto do ponto de vista da sua diversificação como no que toca 

ao  reforço do seu alcance e eficiência. 

São iniciativas focadas, que serão prosseguidas e concretizadas à medida que 

a execução orçamental for avançando e o permitir. A elas se referiu também 

o Sr. Ministro neste Seminário. 

Destacaria a abertura das Embaixadas no Panamá e Cazaquistão, a 

reposição, a nível de CdM, em Bruxelas, a reabertura de Bratislava, a 

reabertura do Consulado Geral em Nova Iorque e o estabelecimento de 

presenças em Nairobi, Baku e Malabo. Finalmente a abertura de um 

Consulado em Cantão. 

Noutro plano e porque é importante sublinhá-lo, gostaria de confirmar a 

abertura de concurso para 25 adidos o que sinaliza uma sustentada 

renovação do serviço diplomático. 

O Ministério abrir-se-á também a uma experiência nova e enriquecedora em 

termos de recursos humanos com a concretização do Programa de Estágios 

em que aliás todos os CdM tem estado envolvidos. 

Caros Colegas 

Provamos ao longo dos últimos anos a nossa qualidade e fibra nos 

momentos de grande dificuldade. Alteramos e adaptamos o nosso modelo 

aos reais recursos de que dispomos. 



4 
 

 

 

 Porque vivi intensamente parte desse processo em Viena e entretanto no 

lugar que agora ocupo, sei do esforço que todos tivemos de fazer, que 

fazemos e estou certa se manterá no futuro. Espero no entanto que 

tenhamos chegado a um novo patamar. Não aquele em que vivíamos há uns 

anos e que é passado, mas iniciando um novo capitulo em que seremos 

capazes de articular as condições do país com a afirmação do nosso trabalho, 

função e missão, de uma forma sólida, confiante, positiva, humana e com 

valor acrescentado. 

Para que em 2015  os problemas se resolvam e os resultados sejam positivos 

– estamos em boa parte também nas vossas mãos. Contamos com o vosso 

esforço e trabalho, com a vossa visão e com a vossa capacidade de iniciativa 

e resposta. 

Pela minha parte estou ao vosso serviço e tudo farei para vos apoiar! 

Antes de terminar queria aqui expressar uma palavra especial de apreço 

profissional e pessoal à Dra. Manuela Franco pelo dinamismo e qualidade 

que, com a sua pequena equipa, imprimiu aos trabalhos do IDI ao longo dos 

últimos anos. 

Muito obrigada a todos e felicidades, um Bom ano 2015! 

 


