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Boa tarde a todos, caros colegas e amigos, 

Chegamos ao final do nosso seminário diplomático de 2017. Felicito o Embaixador 

Freitas Ferraz e na sua pessoa o IDI e sua equipa. Cumprimento o Embaixador Almeida 

Lima e por seu intermédio todo o Protocolo. Quero também expressar aqui ainda o 

reconhecimento devido à AICEP, parte integrante do trabalho que aqui é feito, e ao Dr. 

Miguel Frasquilho, saudando uma vez mais a nossa colaboração. Uma palavra especial 

à Prof. Ana Paula Laborinho e ao Instituto Camões, pelo contacto e trabalho diário 

indispensável e gratificante. 

Gostaria em primeiro lugar de assinalar a eleição do Eng. António Guterres como SG 

das Nações Unidas. Muito nos enaltece e orgulha que tenha sido considerado pela 

Comunidade Internacional o melhor para ocupar essas funções. Muito me orgulha o 

contributo que a diplomacia portuguesa com êxito prestou ao país e ao mundo. Deixo 

uma palavra de profundo apreço a todos os que, direta e indiretamente, estiveram 

envolvidos nesta eleição histórica.  

O Senhor Ministro traçou-nos as linhas gerais orientadoras da nossa política externa 

para o ano que agora se inicia.  

Fez o balanço de um 2016 intenso e bem cumprido e lançou as avenidas que devemos 

percorrer em 2017. Falou dos objectivos, dos meios ambiciosos para os alcançar, das 

dificuldades com que teremos de contar e, como aqui reiterou, do apoio que 

encontraremos para fazer face às limitações que a exigência orçamental nos obriga a 

ter presente. 

São grandes os desafios que nos esperam. Cabe-nos encará-los com realismo, 

empenho e o profissionalismo que é próprio desta casa.  

O orçamento para 2017 mantem intactas as nossas propostas e o compromisso de dar 

ao Ministério os meios necessários em matéria de recursos humanos e financeiros, 

apesar da marca de contenção que necessariamente caracteriza a despesa do Estado. 

O orçamento global consolidado do MNE para 2017 é de 352,8 M€, dos quais 288.4M€ 

financiados através das receitas gerais do OE, 53,7M€ através de receitas próprias 

(incluindo 44M€ do FRI) e 10,7 M€ referentes a financiamento comunitário.  

Em termos globais é nesse quadro que procuraremos prosseguir um conjunto de 

acções que vão ao encontro dos eixos prioritários, que em 2017, terão de novo o seu 

enfoque no Reforço da acção externa integrada do Estado no seu leque mais 

abrangente, da sua Rede, de apoio às Comunidades Portuguesas, à língua, à cultura, à 

internacionalização da economia e da ciência. 
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Destacaria dois vetores: 

O primeiro: 

O principal recurso do ministério – o seu capital humano - tem sido a todos os níveis 

extraordinariamente pressionado. Nesta matéria, a execução de 2017 deverá dar 

prioridade aos recrutamentos com caráter permanente, tanto no quadro externo 

como interno, que estão bem identificados e foram devidamente orçamentados. É 

certo que o serviço consular tem nesta área sofrido o mais duro impacto. É igualmente 

certo que todos os serviços estão interligados - e sabemos bem quais os pontos 

nevrálgicos nos quais se apoia um eficaz e equilibrado funcionamento do Ministério. 

O reforço do pessoal do MNE visa conter a perda de recursos humanos - por todos 

sentida - que vem ocorrendo desde 2011, e sobretudo inverter essa tendência 

negativa. De então para cá verificou-se uma redução de mais de 20% nos nossos 

recursos, com particular impacto nos serviços externos. Espera-se que em 2017 se dê 

inicio a uma tão premente viragem.  

O diagnóstico está feito e os meios estão no orçamento para 2017. Concretizá-los é 

pois da maior urgência. Uma primeira iniciativa foi já tomada tendo sido já sido pedida 

autorização ao Ministério das Finanças para abertura de concursos para contratação 

por tempo indeterminado de 57 assistentes técnicos. Estes recrutamentos destinam-se 

a substituir e a colmatar falhas de trabalhadores que, no essencial, ou se aposentaram 

ou optaram por rescindir a sua relação com o MNE, por razões de natureza vária e que 

originaram em muitos postos, como sabemos, carências graves de recursos humanos. 

Num outro plano, está já em preparação a abertura de um concurso para 30 adidos 

que reforçarão e refrescarão o nosso serviço diplomático e consular. 

 

Está também a ser lançada uma segunda edição para 85 estágios PEPAC, uma 

experiência inovadora e enriquecedora do ponto de vista da diversidade dos nossos 

recursos, que traz jovens qualificados para a orbita do Ministério, dando-lhes uma 

formação com a exigência dos serviços externos e que creio foi muito bem-sucedida no 

ano passado. 

Aliás, será bom termos presente que o Ministério tem assistido a alterações do seu 

modelo de funcionamento nos últimos anos e que tal processo deverá ser continuado 

no futuro. 
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 Creio que alguns destes modelos são algo em que nos devemos concentrar, criando 

alternativas que substituam um sistema ultrapassado e usando novas formas de 

colaboração para designadamente suprir no futuro as falhas graves de recursos 

humanos. 

Procurando a especialidade qualificada de alguns serviços e recorrendo a soluções 

adaptadas, necessariamente credenciadas, a exemplo do que já se faz no atendimento 

consular, devemos olhar para estes modelos com uma perspectiva de modernização, 

como fórmulas estabilizadoras. Nisso trabalharemos, cientes das necessidades a este 

respeito, tanto na área consular como noutras do serviço externo. 

O segundo aspecto que gostaria de frisar, e que resulta de mais um esforço positivo 

que fica contemplado no orçamento, diz respeito ao seguinte: 

O ministério tem feito investimentos significativos e fundamentais na modernização, 

em particular ao nível tecnológico e informático. A aprovação da candidatura ao Sama 

2020 (Sistema de Apoio à modernização e capacitação da Administração Pública 

(FEDER/FSE) identificado como PICMNE (Plataforma de Interoperabilidade e 

Comunicação do MNE ) é a aposta que estamos a cumprir: 

A executar até ao final de 2017, significará reformular, modernizar e criar novas 

funcionalidades. Pretende-se estabelecer uma plataforma agregadora onde constarão 

os eixos da gestão integrada da presença do MNE na internet, incluindo as áreas 

relevantes, como elementos cooperando num mesmo sistema de informação e 

capacitação do Ministério. 

Uma palavra sobre o MNE Digital cuja importância o Sr. Ministro já sinalizou. Trata-se 

de um projecto de comunicação e imagem de cariz multidisciplinar que utiliza a 

internet e a intranet para uma comunicação e imagem integrada do Ministério na 

Web. Este projecto recria, organiza e amplifica a nossa presença e marca digital, 

criando um portal do MNE e promovendo a sua interoperabilidade. 

Paralelamente está em curso a operacionalização de uma nova versão do sistema de 

gestão documental, juntamente com a aplicação do novo plano de classificação do 

MNE. Em causa está, não só a preservação da nossa memória, como também a 

capacidade de arquivar e manter a documentação, quantas vezes prova da fiabilidade 

dos actos públicos, da transparência e responsabilização de uma moderna e 

interoperativa administração pública. 

Estes são, por natureza, projectos lentos e morosos, em que a mudança nos desafia, 

mas estou certa que terão um impacto estruturante e um potencial determinante para 

que o Ministério acompanhe a revolução tecnologica e esteja bem integrado na era 

digital. 
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 É um exercício acelerador do futuro, que exige um esforço intenso de todos. Requer 

consciencialização e empenho, em particular dos Chefes de Posto e dos Serviços 

externos que os deverão desenvolver. São aspectos nucleares para o presente e o 

futuro. O Ministério tem de dar este salto qualitativo acompanhando o que é feito na 

Administração Publica em geral, e porque não assumindo alguma liderança, sempre 

tendo em conta a especificidade do serviço diplomático e consular .  

Tendo-vos mencionado brevemente estes dois aspetos que nos guiarão em 2017, 

permitam-me agora que me dedique um pouco à carreira diplomática: No Plano Anual 

de Gestão para 2017, aprovado pelo Sr. Ministro e tornado publico na Intranet, está 

registado o balanço de 2016 e são delineadas as perspectivas para 2017. Em detalhe se 

referem os aspectos de evolução específicos da carreira incluindo os que se relacionam 

com o Serviço Europeu de Ação Externa. 

A dinâmica em termos do ingresso e progressão na carreira diplomática deve ser 

assegurada e sustentada anualmente e por isso me tenho sempre batido.  

Deve manter-se uma abordagem aberta e um olhar atento e actual que possa definir e 

analisar áreas de intervenção para que designadamente o nosso Estatuto acompanhe a 

evolução no presente e no futuro. Saúdo aqui o facto do nosso primeiro ECD ter 

celebrado 180 anos em novembro de 2016, marca de longevidade do nosso serviço 

diplomático! 

Em 2017 procuraremos assegurar a rotação diplomática desejável com a abertura do 

movimento dentro dos prazos legais. Queremos também assegurar a progressão na 

carreira continuando o indispensável processo de promoções em todas as categorias e 

assegurando o ritmo de renovação com mérito que uma carreira competitiva e 

exigente nos impõe. 

Cabe ainda referir, sabendo que estamos todos de acordo, que todas as carreiras no 

MNE, não só a diplomática, mas também a Técnica Superior e a Administrativa têm 

sido objecto de particular atenção e cuidado em termos de perspetiva de progressão e 

condições de trabalho. As bases para valorização da carreira Técnica Superior, 

designadamente através da criação de uma carreira especial do MNE mantêm-se como 

um objectivo importante a atingir e nisso continuaremos a trabalhar. 

Para concluir gostava de vos deixar um apelo e uma mensagem de confiança: o 

caminho modernizador e de mudança é um caminho estreito mas é o caminho que nos 

levará de forma segura ao futuro que desejamos para o país, para a nossa casa e para a 

nossa diplomacia. Se nos conseguirmos modernizar e ao mesmo tempo recuperar os 

meios de que necessitamos poderemos encarar de forma positiva o futuro da nossa 

diplomacia.  

A todos agradeço o vosso esforço e compreensão e desejo um excelente 2017! 


