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Intervenção de S.Exa o Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas no Seminário Diplomático 

 
Lisboa, 6 de janeiro de 2015  

 
 

Tema: “Portugal e as Comunidades Portuguesas: prioridades 
políticas” 

 
 

A) INTRODUÇÃO 
 

Senhora Secretária-Geral, 

Senhor Presidente do Instituto Diplomático,  

Senhora Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua,  

Senhoras e Senhores Embaixadores,  

Senhoras e Senhores Cônsules-Gerais e Cônsules, 

Senhores Diretores-Gerais, 

Estimados colegas,  

Senhoras e Senhores,  

 

Foi com grande prazer que aceitei o amável convite que recebi para 

intervir como orador nesta sessão, que encaro como uma oportunidade 

única para, apenas algumas semanas após o início das minhas funções, 

me dirigir ao coletivo dos diplomatas e funcionários que atualmente 

prestam serviço nos Quadros Externo e Interno do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros.  

 

Procurarei, nesta minha alocução e antes de darmos início a um período 

de debate que espero seja dinâmico e participado, apresentar-vos 

brevemente uma perspetiva sobre a temática das Comunidades 
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Portuguesas espalhadas pelo mundo e, mais particularmente, partilhar 

com V.Exas as principais prioridades políticas que estabelecemos para 

os próximos anos, neste domínio crucial da nossa política externa. 

 

As comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo são um dos 

mais importantes ativos estratégicos da Política Externa do Estado 

português e são a mais forte manifestação do Portugal global. Onde está 

um português, está a nossa língua, a nossa cultura, a nossa História, a 

nossa identidade, a nossa economia, enfim, a nossa Pátria. E, cada vez 

mais, uma cidadania política que contribui para o progresso e o 

desenvolvimento dos países de acolhimento. São hoje inúmeros os 

exemplos de portuguesas e de portugueses que desempenham as 

funções mais relevantes nas comunidades portuguesas. Desde funções 

culturais e de desenvolvimento social, às funções económicas e de 

gestão, até às mais elevadas responsabilidades de eleição e de governo 

local, regional e nacional.  

 

As comunidades portuguesas constituem a porta de entrada de 

Portugal no mundo globalizado e, simultaneamente, o caminho de 

entrada do mundo nos territórios locais e regionais. Num mundo cada 

vez mais globalizado, com uma debilitação cada vez maior das 

instâncias regulatórias internacionais e perante as transformações 

económicas, financeiras, tecnológicas e com a universalização do acesso 

aos meios mais sofisticados de transporte e de mobilidade, um mercado 

global de trabalho vai ganhando cada vez maior nitidez.  
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Ora, o facto de um pequeno Estado, nas palavras de Pulido Valente, 

dotado de um poder funcional, nas palavras de Adriano Moreira, deter 

cerca de cinco milhões de cidadãos nacionais – emigrantes, luso-

descendentes e dupla-nacionalidade - numa diáspora presente nos cinco 

continentes constitui um ativo estratégico do maior relevo internacional.  

 

Em 1978, o historiador e professor Vitorino Magalhães Godinho 

qualificou a emigração uma “constante estrutural” da demografia 

portuguesa. Penso que ninguém disputará que, não obstante os fatores 

conjunturais que sempre determinarão a evolução dos fluxos 

migratórios das cidadãs e cidadãos portugueses, passados quase 

quarenta anos sobre aquela afirmação de um dos nossos grandes 

cientistas sociais, Portugal continua a ser um dos principais países de 

emigração do mundo. Com efeito, segundo estimativas do Banco 

Mundial, haveria em todo o mundo, em 2010, cerca de 216 milhões de 

migrantes internacionais, número que correspondia a 3.2% da população 

mundial. A mesma organização estimava que, destes 216 milhões de 

emigrantes, 2,3 milhões seriam portugueses. Ou seja, os emigrantes 

portugueses representariam, em 2010, 1% do número total de 

emigrantes, percentagem sete vezes superior ao peso da população de 

Portugal na população mundial total (0.16%). Se ponderarmos o número 

de emigrantes pela população do país de origem, Portugal era naquele 

ano, com uma taxa de emigração de 21%, o 12.º país do mundo com mais 

emigrantes (considerando apenas os países com mais de um milhão de 

habitantes) e o primeiro entre os países da União Europeia.  
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Viverão hoje no mundo mais de dois milhões de emigrantes 

portugueses. Contando com os luso-descendentes, a população de 

origem portuguesa nos países de emigração rondará os cinco milhões – 

mais de 40% da população residente em território nacional. 

Considerando os dados disponíveis (Relatório do Observatório da 

Emigração referente a 2014, recentemente publicado), é possível 

distinguir nos nossos dias três conjuntos de países de emigração para os 

portugueses. Em primeiro lugar, os países com populações portuguesas 

emigradas de grande volume mas envelhecidas e em declínio, devido à 

tendência para uma redução da emigração a partir de Portugal: é o caso 

dos países do continente americano. Em segundo lugar, os países com 

grandes populações portuguesas emigradas, envelhecidas mas em 

crescimento, para os quais, nos últimos anos, se verificou um 

recrudescimento da emigração portuguesa: é o caso, sobretudo, da 

Alemanha, França e Luxemburgo. Por fim, um conjunto de “novos” 

países de emigração com populações portuguesas emigradas jovens e 

em crescimento, embora com padrões já variáveis: casos da Suíça, com 

uma história de emigração portuguesa intensa mais longa (desde a 

segunda metade dos anos 1980), do Reino Unido, hoje o principal 

destino da emigração portuguesa e ainda numa fase de grande 

crescimento (50% em 2013), e a Espanha, esta embora ainda a sofrer o 

impacto da crise financeira (e económica) mundial, desencadeada em 

2008, com a recessão dos sectores da construção responsáveis pela 

atracão de mão-de-obra pouco qualificada no período anterior.   

 

Desde 2010, em consequência da crise e das políticas de austeridade que 

lhe estão associadas, a emigração cresceu muito rapidamente, tendo 
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provavelmente saído de Portugal, em 2012, cerca de 95 mil portugueses. 

Nesta nova vaga de emigração destacam-se os destinos do Reino Unido, 

Suíça e Alemanha. O Reino Unido constitui hoje não só o principal 

destino da emigração em curso (31 mil em 2014), como o mais 

importante polo de atracão dos emigrantes portugueses qualificados. 

Seguem-se, como principais destinos dos fluxos nacionais, a Suíça, a 

França e a Alemanha. Fora da Europa, os principais países de destino da 

emigração portuguesa integram o espaço da CPLP: Angola (5 mil em 

2014, 6.º país de destino), Moçambique (4 mil em 2013, 9.º país de 

destino) e Brasil (2 mil em 2014, 11.º país de destino). 

 

Em suma, a emigração portuguesa não apenas permanece uma 

constante da nossa identidade, porque continua a marcar o nosso 

imaginário coletivo e a nossa sociedade, mas constitui também, pela sua 

dimensão, pela sua diversidade e pela sua dispersão geográfica, um 

inestimável acervo cultural, político e económico que é nosso dever 

valorizar e preservar. 

 

É também nesta perspetiva que importa prosseguir uma estratégia de 

consolidação do português no mundo. Portugal não é proprietário 

exclusivo da língua portuguesa, que é património comum de mais de 

duas centenas de milhões de falantes de português, mas não pode deixar 

de assumir as suas responsabilidades, não apenas no sentido de difundir 

a cultura portuguesa à escala global, mas também no ensino e na 

valorização internacional da nossa língua.  
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Finalmente, e antes de passar às nossas principais linhas de ação, julgo 

importante realçar o papel fundamental hoje desempenhado pela 

Diáspora portuguesa no incentivo ao crescimento económico do nosso 

país. Pelo seu trabalho, pelo seu dinamismo associativo e cultural, e pelo 

seu empreendedorismo, os nossos concidadãs e concidadãos espalhados 

pelo mundo contribuem hoje, de forma cada vez mais significativa, para 

o PIB nacional. De acordo com dados divulgados pelo Banco de 

Portugal, em 2014, o valor das remessas dos emigrantes enviadas para o 

país foi ligeiramente superior a três mil milhões de euros (€3.057.270,00) 

representando cerca de 1,75% do nosso PIB naquele ano, um amento de 

1,37% em relação ao valor global das remessas de 2013. França, Suíça e 

Angola constituem a origem de mais de metade do total das remessas 

dos portugueses emigrados (com 28,9%, 26,6% e 8,1%, respetivamente). 

 
 

B) Prioridades Políticas  
 
(Nota: as iniciativas a seguir mencionadas não pretendem ser exaustivas 
e incluem medidas de natureza legislativa, embora algumas não sendo 
da responsabilidade ou iniciativa do MNE)  
 

i) Salvaguardar as pessoas e os bens: a proteção consular 

 

 Valorizar e, se possível, reforçar os meios à disposição do 

Gabinete de Emergência Consular que, todos reconhecem, tem 

prestado um inestimável serviço aos postos consulares e às 

Comunidades.  
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 Proceder a uma reflexão sobre a melhor forma de assegurar a 

necessária coordenação interinstitucional para a 

operacionalização do chamado Plano de Regresso Geral. 

 
ii) Prorrogação do mecanismo de correção cambial para os 

funcionários do Quadro Externo do MNE em países onde tenha 

ocorrido uma desvalorização cambial do € superior a 5% face à 

moeda local. Com a publicação, no dia 30 de dezembro último, 

do DL nº 252/2015, o Governo resolveu o problema, 

prorrogando a vigência e alargando o âmbito de aplicação do 

mecanismo, até ser encontrada uma solução definitiva e mais 

sistemática para a questão, prevista para junho deste ano.  

 

iii) Facilitar a ligação dos portugueses residentes no estrangeiro às 
entidades públicas e à Administração nacionais: 

 

• Modernização da rede consular, nomeadamente pelo 

desenvolvimento do acesso a serviços em linha ou serviços 

móveis, numa preocupação de simplificação e de proximidade 

com os utentes. Ponderaremos também a revisão e reestruturação 

da rede consular (envolve a alteração de um DL, estabelecendo o 

Regulamento Consular, e de uma Portaria, definidora das áreas 

de jurisdição consular). 

 

• Criar um e-Balcão Consular, a integrar no Portal do Cidadão e das 

Comunidades, desmaterializando muitos atos consulares, 

garantindo o seu acesso por cidadãos em qualquer parte do 

mundo e reduzindo a necessidade de deslocação a postos 
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consulares. Nesse âmbito, trabalharemos com vista à conclusão: a) 

da instalação do Sistema Integrado de Funcionamento e Gestão 

dos Postos Consulares; e b) do processo de formação de 

funcionários que permitirá informatizar a gestão do Registo Civil 

(SIRIC) e do Cartão do Cidadão. 

 

 Proceder a uma mais ampla divulgação dos direitos dos 

portugueses emigrantes em termos fiscais, laborais ou de direitos a 

pensão de reforma. Esse será um dos objetivos que motivarão o 

alargamento da rede e o aprofundamento do conteúdo dos 

Gabinetes de Apoio ao Emigrante (GAE), em articulação com as 

Juntas de Freguesia, com os Municípios, com a SE da 

Internacionalização e com a SE do Turismo. 

 

 Programa Trabalhar no Estrangeiro: incentivar os emigrantes a 

inscreverem-se nos postos consulares da respetiva área de 

residência. 

 

iv) Potenciar o exercício da cidadania e a representatividade das 

comunidades 

 

 Dar posse ao novo Conselho das Comunidades Portuguesas 

(CCP), convocando a sua primeira reunião no decurso do ano que 

vem, tendo em consideração que a lei impõe uma antecedência 

mínima de sessenta dias entre a data da convocatória e a da 

realização das reuniões da referida estrutura. 
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• Prever a adoção de novas modalidades de voto que incentivem a 

participação dos cidadãos residentes no estrangeiro e, muito 

particularmente, garantam a maior eficiência do recenseamento e 

da mobilização eleitorais; 

  

• Simplificar e agilizar a inscrição nos cadernos eleitorais nos 

serviços consulares;  

 

• Permitir a renovação do Cartão de Cidadão em Portugal 

mantendo a residência no estrangeiro, isto é, sem perda de 

inscrição nos cadernos eleitorais do país de residência;  

 

• Promover ações em prol da cidadania entre eleitos e atores de vida 

portuguesa na diáspora, nomeadamente ações dirigidas à 

juventude e às mulheres migrantes. 

 

• Em articulação com o Ministério da Justiça, promover uma 

reflexão sobre as necessidades de regulamentação da Lei da 

Nacionalidade, relativamente às normas aplicáveis i) à atribuição 

da nacionalidade portuguesa a cidadãos originários do antigo 

Estado da Índia e aos seus descendentes; ii) à atribuição da 

nacionalidade portuguesa aos netos de cidadãos portugueses 

nascidos no estrangeiro; e iii) à aquisição da nacionalidade 

portuguesa por descendentes de judeus sefarditas portugueses – 

envolve alteração de um DL.   

 

v) Reforçar a solidariedade para com as Comunidades 
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 Garantir um apoio sustentado às estruturas que se ocupam da 

ajuda aos emigrantes mais necessitados. Neste contexto, reforçar, 

na medida do possível, os apoios concedidos no âmbito dos 

programas ASIC (apoio social aos emigrantes idosos carenciados) 

e ASEC (apoio social às famílias emigrantes carenciadas). 

 

• Aperfeiçoar mecanismos de vigilância das condições de trabalho e 

de alojamento dos emigrantes em situação de maior 

precariedade, atuando decisivamente para salvaguardar condições 

básicas de dignidade humana;  

 

• Em coordenação com o MTSSS, propor e promover a revisão de 

acordos internacionais de Segurança Social em vigor, com vista a 

reforçar a proteção social de trabalhadores migrantes e suas 

famílias; e alargar a rede de instrumentos internacionais de 

Segurança Social, através da celebração de novos acordos com 

países com os quais não existe qualquer instrumento internacional, 

atendendo ao contingente migratório com estes países. 

 

vi) Fomentar o investimento e o empreendedorismo dos 

emigrantes portugueses.   

 

• Fomentar o investimento de emigrantes e lusodescendentes em 

Portugal em setores prioritários (turismo, comércio e indústria, 

cultura), mas também no setor social e da saúde; 
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• Valorizar e apoiar as empresas de portugueses e 

lusodescendentes no estrangeiro, designadamente através do 

desenvolvimento de parcerias internacionais estratégicas entre 

empresas.   

 

 

 

vii) Manter vivas a cultura, a memória e a identidade portuguesas 

 

 Adequar a oferta de professores e de cursos à procura de aulas no 

ensino de Português no estrangeiro, de forma a expandir esta 

modalidade de ensino e abranger todas as regiões com grandes 

concentrações de portugueses; 

 

 Proceder à identificação dos membros das comunidades com 

especial protagonismo na vida política, cultural e económica dos 

países de acolhimento/residência, incluindo os “luso-eleitos” e 

os empresários, além dos artistas e intelectuais portugueses ou 

luso-descendentes. Neste contexto, recuperar e dar continuidade 

ao “Prémio Talento”, explorar de forma mais estratégica a política 

de condecorações dos membros da nossa diáspora e incrementar 

os encontros anuais de “luso-eleitos”. 

 

viii) Dinamizar a rede associativa e a juventude, incluindo as 

mulheres migrantes 
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• Dinamizar a rede associativa, nomeadamente através do apoio às 

coletividades e federações de associações e ao desenvolvimento 

da cooperação interassociativa, com o objetivo de desenvolver a 

integração e nomeadamente a mobilização democrática e o 

enquadramento das nossas Comunidades nos países de 

acolhimento;  

 

• Criar um programa de intercâmbio jovem entre Portugal e as 

comunidades, inspirado nos modelos INOV-Contacto e INOV-

Artes, dirigido a jovens portugueses residentes no estrangeiro, 

visando proporcionar-lhes experiências profissionais em território 

nacional; 

 
• Facilitar a validação e o reconhecimento de qualificações, 

diplomas e competências, valorizando a formação no estrangeiro. 

 
C) Conclusão  

 
 
Eça de Queirós escreveu, no seu livro Uma Campanha Alegre, publicado 

na reta final da sua vida, que “em Portugal, a emigração não é, como em 

toda a parte, a transbordação de uma população que sobra; mas a fuga 

de uma população que sofre”.  

 

Felizmente, muita coisa mudou no panorama que Eça então observou 

das Comunidades Portuguesas.  
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Volvido mais de um século sobre aquela frase do grande escritor e sobre 

as sucessivas vagas de emigração portuguesa, a nossa Diáspora dá, mais 

que nunca, provas da sua vitalidade, da sua capacidade de integração 

nos países de acolhimento e da importância do seu contributo para o 

desenvolvimento do nosso país. 

 

Portugal não se esgota nas suas fronteiras. É continuado em cada cidadã 

e cidadão que optou por construir a sua vida no estrangeiro e que aí 

representa o nosso país. Estamos conscientes de que muito poderá ainda 

ser feito para melhor corresponder às aspirações e expetativas dos 

nossos concidadãs e concidadãos espalhados pelo mundo. É para isso 

que trabalharei, com empenho e determinação.  

 
 
Muito obrigado pela vossa atenção. Estou agora disponível para ouvir e 

procurar responder aos vossos comentários e perguntas. 

 

 
  
 


