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I . Nota introdutória 

Pela intensidade e diversidade das nossas relações bilaterais com o Brasil e 

pelo facto de partilharmos uma história e uma língua comuns, circunstância 

que nos concede, à partida, uma posição privilegiada junto das autoridades 

brasileiras, a Embaixada de Portugal em Brasília e os restantes postos 

consulares no Brasil - com especial destaque para os Consulados-Gerais no 

Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, bem como Consulado em Belo 

Horizonte – dispõem, à partida, de condições para o desempenho das 

atribuições normais de postos diplomáticos e consulares, não obstante o 

pesado desafio que constitui a vasta extensão do território brasileiro e a 

grande limitação dos recursos disponíveis. 

De rede diplomática e consular portuguesa no Brasil fazem ainda parte 5 

Vice-Consulados (Belém, no estado do Pará; Fortaleza, no Ceará; Recife, 

em Pernambuco, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; Curitiba, no Paraná), 

um Escritório Consular em Santos (criado em 2018), contando-se, 

igualmente, ainda, com o apoio de mais de duas dezenas de Cônsules 

Honorários, dispersos por diversas cidades brasileiras. 

A Embaixada em Brasília 

A Chancelaria da Embaixada em Brasília, situada no lote 2 do Setor de 

Embaixadas Sul, terreno que nos foi cedido por decisão do Presidente 

Juscelino Kubitschek por altura da construção da capital federal brasileira 

(o “lote 1” é ocupado pela Missão da Santa Sé), encontra-se muito perto (a 

5 minutos de carro) da chamada “Esplanada dos Ministérios”, onde se 

concentram os vários gabinetes ministeriais, avenida no final da qual se 

localiza a Praça dos Três Poderes, que alberga o Palácio do Planalto (sede 

da Presidência da República), o Congresso Nacional e o Palácio da Justiça. 

O edifício de 2 andares, arquitetonicamente emblemático, é espaçoso, com 

uma área central envidraçada que permite a entrada de luz natural, e conta 

com 15 gabinetes de trabalho, uma ampla sala de reuniões, uma sala de 



 

Embaixada de Portugal 

 

 3 

espera para visitas e uma adequada área para os serviços de Cifra e 

comunicações. 

No R/C funciona, de um lado, a Seção Consular, para atendimento ao 

público, e, do outro, o Camões – Centro Cultural Português em Brasília. A 

Seção Consular atende diariamente dezenas de cidadãos nacionais e 

estrangeiros, reconhecendo-se a necessidade de a reforçar com meios 

humanos (não obstante a contratação de um funcionário concretizada no 

ano findo), e materiais (Quiosque PEP e computadores mais atualizados) 

com a urgência possível, de modo a se poder responder adequadamente à 

procura crescente de serviços consulares, vistos e outros serviços 

consulares, bem como a todo o trabalho interno decorrente dos atos 

produzidos.  

O Camões – Centro Cultural Português em Brasília - dispõe, além de três 

gabinetes de trabalho, de uma biblioteca com um acervo de obras de 

literatura portuguesa e de história de Portugal, que, apesar de tudo, conviria 

atualizar. Dispõe, ainda, de um dos maiores e mais prestigiados auditórios 

que se destaca, pela dimensão e elegância, entre os demais existentes 

noutras Missões Diplomáticas acreditadas em Brasília, no qual se 

promovem, regularmente, palestras, conferências, espetáculos, projeção de 

filmes, entre outras iniciativas culturais. Foram efetuados alguns 

melhoramentos, em 2018, mas a verdade é que o bom funcionamento deste 

espaço implicaria uma renovação mais profunda, que passasse, 

nomeadamente, pela colocação pavimento, alargamento do palco, bem 

como instalação de novos equipamentos, de som, de projeção de filmes, 

etc. (a verdade é que este auditório funciona, ainda, com a maior parte dos 

meios técnicos e logísticos com que foi apetrechado, na altura da sua 

inauguração, muitos deles inevitavelmente já obsoletos em virtude da 

passagem do tempo). 

A área de terreno é extensa, jardinada em parte, com excepção de uma 

parte do térreo contígua ao edifício da Chancelaria, neste momento um 

pouco abandonada, para onde chegou a estar prevista a construção de uma 

Residência, nos moldes da tipologia seguida por algumas Embaixadas 
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acreditadas nesta capital (a atual Residência Oficial situa-se no Lago Sul, 

zona residencial nobre da capital, numa casa que é propriedade do Estado 

Português). Projeto que, entretanto, acabaria por ser abandonado. Neste 

contexto, e na sequência de um pedido formal endereçado pelo Serviço 

Europeu de Ação Externa ao Secretário-Geral do MNE, em julho de 2018, 

expressando interesse numa possível ecolocalização da sede da sua 

Representação Diplomática em Brasília na parte desocupada do terreno da 

Embaixada de Portugal, e tendo em conta o acordo de princípio expresso 

pelas autoridades portuguesas àquela solicitação, foram encetadas 

diligências junto das autoridades brasileiras, interlocutores a quem foi 

solicitada um parecer e autorização subsequente, que permitisse dar 

andamento ao processo bilateral de negociação entre a UE e Portugal, 

tendo em vista a concretização daquela ideia.     

O edifício da Chancelaria, cuja construção data de 1977, para além da 

habitual e onerosa manutenção, necessita de constantes obras e serviços de 

preservação, incluindo trabalhos de conservação mais profundos (que não 

são efectuados há anos); nomeadamente modernização das canalizações e 

da rede elétrica; para além da recuperação e restauro de peças de 

mobiliário, desgastadas pela normal passagem do tempo.  

O efetivo de funcionários locais tem vindo a sofrer uma manifesta e 

considerável redução, nos últimos anos (sem que tivessem sido asseguradas 

substituições suficientes), estando o quadro de pessoal desta embaixada 

muito aquém de muitas das Embaixadas estrangeiras de países com peso 

inferior ou idêntico ao de Portugal, acreditadas nesta capital (tanto 

europeus, como da América Latina). Para além disso, a média de idades 

dos funcionários é consideravelmente elevada (muitos deles, inclusive, 

prestes a atingir a idade da reforma), com naturais e evidentes 

consequências negativas, tanto ao nível da eficiência – nomeadamente pela 

fraca capacidade de adaptação a novos métodos de trabalho e tecnologias 

de informação - como de produtividade.  

Contexto Político-Económico no Brasil 
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2019 é o primeiro ano do governo do recém-empossado Jair Bolsonaro que, 

com uma vitória surpreendente nas eleições de outubro de 2018, foi eleito 

Presidente da República do Brasil para um mandato de 4 anos. Tendo 

vivido, ao longo dos últimos anos, um traumático período de sucessivas 

crises de valores, político-institucional, económica e social, que se 

sobrepuseram e influenciam mutuamente, e a braços com as constantes 

denúncias contra altas figuras da esfera política e empresarial, 

nomeadamente no contexto da investigação da Polícia Federal e Ministério 

Público que ficou conhecida por operação “Lava Jato”, espera-se que o 

Brasil consiga, ao longo deste ano, dar sinais de alguma acalmia. 

 

No campo político, o Presidente Jair Bolsonaro procurará cumprir várias 

das suas promessas eleitorais, com base numa agenda sobretudo focada em 

questões de segurança, combate à corrupção e liberalismo económico 

Beneficiará, este ano, de um período (provavelmente curto) de “estado de 

graça” e de bons índices de popularidade junto da população brasileira. 

Resta saber, no entanto, como será a sua relação com o Congresso, e se tal 

lhe permitirá, ou não, avançar rapidamente com algumas reformas 

importantes para o país (como seja nas áreas da Previdência e tribuária, 

entre outras).  

 

No plano económico, 2018 foi um ano de continuidade, numa curva moderada 

mas estável, da retoma económica iniciada em 2017. O crescimento do PIB 

brasileiro, em 2018, deverá cifrar-se em redor de 1,3%, bem abaixo das 

estimativas otimistas no início do ano.  

 

Será também de referir que a economia brasileira beneficia, atualmente, de 

juros invulgarmente baixos quando comparados com os registrados em 

décadas anteriores, situando-se a taxa de referência (Selic) em 6,5%, o patamar 

mais baixo desde 1986. Os “spreads” praticados pelos bancos continuam, 

contudo, a ser muito altos quando comparados com os praticados em 

economias mais maduras, o que resulta dos índices elevados de 

incumprimento, agravados pela inexistência de um sistema centralizado de 

historial de crédito em benefício dos mutuários. 
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Com 208 milhões de habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o Brasil é a nona economia mundial, num quadro 

económico-social onde o maior fator de preocupação se prende com a elevada 

taxa de desemprego, que atinge cerca de 13 milhões de pessoas, em idade 

ativa.  

O balanço de 2018 não foi, contudo, inteiramente negativo: ao nível 

político, o Brasil demonstrou possuir instituições sólidas e atuantes, 

atravessando episódios gravíssimos, mas mantendo intactos os seus 

equilíbrios institucionais e os direitos dos cidadãos, numa demonstração de 

que já é uma democracia madura, apesar de algumas críticas que podem ser 

apontadas à Justiça em termos de algum excesso de protagonismo. Do 

ponto de vista económico, os mercados reagiram bem às políticas de 

reforma do anterior executivo, com uma equipa económica composta por 

nomes credíveis e respeitados, que agradaram tanto ao setor empresarial, 

como aos agentes internacionais, como, aliás, também parece ser o caso no 

governo Bolsonaro e do seu Ministro da Economia, Paulo Guedes. 

Do ponto de vista económico, as empresas e os mercados têm reagido bem 

às reformas impostas por Michel Temer, em particular as importantes 

alterações introduzidas na legislação laboral. A instabilidade política tem 

sido, contudo, uma fonte constante de incertezas, com os consequentes 

custos e falta de capacidade do atual Governo para levar a bom termo os 

restantes ajustamentos e reformas necessárias. Como refere o mais recente 

“Exame Económico ao Brasil”, efetuado pela OCDE, o aumento da 

produtividade e da competitividade são, sem dúvida, os principais desafios 

que o país enfrenta para conseguir maior crescimento e a imperiosa redução 

das desigualdades.  

Apesar da complexa conjuntura política e económica brasileira, as relações 

bilaterais entre Portugal e o Brasil estreitaram-se, nomeadamente com a 

realização da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, realizada em 

Brasília, a 1 novembro de 2016 após um interregno de 3 anos (a última 

Cimeira fora em junho de 2013). O fluxo de turistas, de residentes e 

estudantes brasileiros em Portugal, continua a registar números crescente e 
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nunca antes vistos, sendo igualmente de registar a multiplicação de 

contactos oficiais e o aprofundamento de cooperação bilateral, aos mais 

diversos níveis e áreas de atuação. Neste contexto, valerá a pena destacar o 

sector do Turismo, no qual o Brasil se vem destacando como o mercado 

que mais cresce para Portugal. Ocupa já a quinta posição, entre os países 

emissores de turistas para Portugal e a 1ª posição, fora da União Europeia. 

As mais de 70 ligações aéreas diretas da TAP para uma dezena de cidades 

brasileiras, muito contribuem para esse desempenho e para o aumento 

exponencial do número de turistas brasileiros em Portugal. A atual 

estatística poderá chegar, muito em breve, a 1 milhão de visitantes 

brasileiros por ano. 

Ao nível comercial e depois de anos de decréscimo, as trocas bilaterais 

voltaram a uma curva ascendente, mais moderada em 2018 (c. 15% de 

crescimento) do que em 2017 (c. 50%). Registe-se que, de igual forma, a 

balança comercial agregada (bens e serviços) continua a apresentar um 

superavit favorável a Portugal. 

Não obstante, essencialmente dada a proximidade cultural e linguística que 

existe entre os dois países, o Brasil continua a ser um parceiro-chave e um 

mercado muito atrativo para o investimento de empresas portuguesas, 

muito embora haja ainda relativamente poucas empresas portuguesas 

presentes neste mercado, o que muito contrasta com a dimensão e o 

potencial deste mercado. Tal dever-se-á, entre outros fatores, a um historial 

marcado por alguns insucessos, a um pesado e oneroso jugo burocrático-

fiscal (o chamado “custo Brasil”), associado a pesadas barreiras 

protecionistas que urge desmantelar; e, finalmente ainda, aos efeitos 

duradouros da recente crise no Brasil.  

Neste contexto, de forma a estimular a retoma do interesse português por 

este exigente mercado, as ações de promoção das exportações e da “Marca 

Portugal” no Brasil e o apoio à internacionalização das nossas empresas, 

vão ganhando crescente relevância na nossa ação quotidiana.  

A Comunidade portuguesa no Brasil - uma das maiores comunidades 

portuguesas no estrangeiro e exemplo de dinamismo e bem-sucedida 
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integração na sociedade brasileira - tem vindo a sofrer modificações na sua 

estrutura, perfil e necessidades. Desde logo, o aumento e a concessão de 

um número crescente de pedidos de nacionalidade portuguesa, com 

repercussões imediatas no aumento de outras solicitações junto dos postos 

consulares, nomeadamente pedidos de pratica de atos como emissão de 

cartões de cidadão, passaportes, averbamento de casamentos ou de 

divórcios.  

De igual forma, um número considerável de cidadãos brasileiros procura, 

de forma crescente, os serviços da Embaixada e da nossa rede consular para 

obter informações sobre como trabalhar e investir em Portugal, estudar, ou 

simplesmente residir, como ocorre crescentemente com reformados 

brasileiros. 

A questão do reconhecimento de graus e títulos académicos continua a 

requerer contactos permanentes entre os Ministérios da Educação e do 

Trabalho e Emprego, bem como com autoridades de ensino e ordens 

profissionais. Os resultados desse trabalho já estão à vista – nomeadamente 

a reciprocidade acordada entre a Ordem dos Engenheiros portuguesa e sua 

congénere brasileira – sendo embora uma área que, todavia, continua a 

exigir atenção permanente. 

Esta Embaixada e os Consulados-Gerais, Consulado e Vice-Consulados de 

Portugal no Brasil, em articulação com a Delegação da AICEP em São 

Paulo, continuam sempre disponíveis e abertos a solicitações do nosso 

tecido empresarial, no quadro do processo de internacionalização das 

empresas portuguesas. Igualmente, a rede diplomática e consular no Brasil 

tem vindo a funcionar como facilitadora entre grandes grupos, PME’s 

portugueses e gabinetes ministeriais brasileiros, promovendo reuniões de 

apresentação das suas atividades e um diálogo, a nível político e técnico, 

para a concretização de projetos de investimento.  

Paralelamente, temos vindo a desenvolver iniciativas com as 14 Câmaras 

de Comércio luso-brasileiras, uma vez mais em coordenação com os vários 

postos consulares e a representação da AICEP, em São Paulo, tendo em 

vista promover negócios e parcerias entre empresas portuguesas e 
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brasileiras, facilitar a penetração do investimento português no Brasil e a 

atração do investimento brasileiro, para Portugal. Tal investimento está, no 

momento presente, demasiado concentrado na vertente imobiliária, 

importando canalizá-lo, também, para sectores mais produtivos da 

economia portuguesa, para que possa consubstanciar-se, a longo prazo, em 

apostas consistentes no tecido empresarial português, potencialmente 

capazes de gerar mais emprego. 

Serão tidas em linha de conta as prioridades definidas no “Programa 

Internacionalizar”, publicado em 6 de dezembro de 2017. Em particular, a 

diversificação dos mercados de exportação (tendo em conta a elevada 

dependência de clientes europeus) e uma meta de volume de exportações 

equivalente a 50% do PIB, na primeira metade da próxima década. 

Acreditamos que o Brasil, enquanto mercado-destino dos nossos produtos, 

poderá oferecer importantes contributos para a prossecução de tais 

desideratos nacionais. 

São estes objetivos e estas missões que nos propomos prosseguir e 

intensificar, no ano de 2019, com base num conjunto de ações e projetos 

estratégicos na área política, económica, cultural e consular, cientes que à 

diplomacia moderna é cada vez mais exigida flexibilidade e inovação na 

promoção de sinergias com vista à afirmação da “Marca Portugal” no 

exterior, enquanto contributo para o desenvolvimento económico e social 

do país. 
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II. Objetivos e estratégias 

 

a) Objetivos estratégicos definidos no QUAR do posto 

Assim, tendo em conta o Programa de Governo, o papel crescente e a 

diversidade das nossas relações com o Brasil, e a procura crescente dos 

serviços desta Embaixada e dos postos consulares no Brasil por parte de 

cidadãos e empresas, que por sua vez exige um aperfeiçoamento das 

diversas vertentes da nossa ação, foram definidos os seguintes objetivos 

estratégicos: 

 OE 1 – Assegurar uma adequada representação nacional e 

reforçar as relações bilaterais e/ou de cooperação com os 

Estados acreditadores (Brasil). 

 OE 2 – Reforçar a capacidade de penetração internacional dos 

agentes económicos portugueses, o investimento direto 

estrangeiro em Portugal, incluindo o investimento de cidadãos 

portugueses residentes no estrangeiro e de luso-descendentes, 

e promover a imagem/Marca Portugal. 

 OE 3 – Promover a língua e cultura portuguesas. 

 OE 5 – Garantir às Comunidades Portuguesas o pleno 

exercício dos seus direitos, uma eficaz proteção consular e 

assegurar a adequada prestação de serviços consulares a 

utilizadores estrangeiros. 

 OE 7 – Promover a melhoria organizacional a nível de 

estrutura, processos e pessoas (Obrigatório).  

b) Desdobramento em Objetivos Operacionais, nas dimensões 

de eficácia, eficiência e qualidade 
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Considerando os Objetivos Estratégicos supra (OE’s), foram escolhidos 7 

objetivos operacionais – 3 de eficácia, 2 de eficiência e 2 de qualidade, que 

passam a enunciar-se: 

 

EFICÁCIA: 

O1 - Assegurar a execução do plano de atividades de representação 

nacional (reuniões de coordenação comunitária, briefings). 

O3 – Assegurar uma forte articulação com associações de cariz empresarial 

e empresas portuguesas locais e promover o investimento em Portugal. 

O8 - Difundir e promover a cultura e a língua portuguesa no estrangeiro. 

EFICIÊNCIA: 

O13 – Garantir a proteção consular e o apoio social aos portugueses 

residentes no estrangeiro e às associações de solidariedade social, nos 

termos das leis nacionais e dos acordos internacionais em vigor. 

O16 – Assegurar a emissão dos documentos solicitados pelos utentes, 

nomeadamente de identificação e viagem, certificados comprovativos de 

factos ou de situações destinadas a proteger os direitos e interesses 

legítimos dos requerentes. 

QUALIDADE: 

O20 – Implementar uma metodologia de avaliação da satisfação dos 

utilizadores (Obrigatório). 

O21 – Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas, visando a 

qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores (Obrigatório). 

 

c) Indicadores e metas definidos em cada objetivo 

operacional 
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Os Indicadores e Metas definidos por referência a cada um dos Objetivos 

Operacionais foram os seguintes: 

Ind 1. Taxa de execução do plano de atividades (Meta: 85%). 

Ind. 3. Nº de ações de diplomacia económica promovidas (Meta: 100% = 8 

iniciativas). 

Ind. 15. Nº de iniciativas de caráter cultural (Meta: 100% = 53 iniciativas) 

Ind 23. Nível de resposta a pedidos de apoio social (Meta: 85%). 

Ind 25. Nível de apoio em casos de detenção e prisão (Meta: 85%). 

Ind 26. Nível de resposta a pedidos de repatriação (Meta: 85%). 

Ind 32. Taxa de resposta a pedidos (por amostragem; definir a tipologia do 

documento) (Meta: 85%). 

Ind 45. Nível de satisfação dos Utilizadores (Obrigatório) (Meta: 3,5 em 5). 

Ind. 46. Nº de reclamações devidamente fundamentadas (ou % de variação 

em relação ao ano anterior). 

Ind 47. Taxa de execução do plano de formação aprovado (Obrigatório) 

(Meta: 85%). 

Ind. 48. Nível de Satisfação dos colaboradores (Obrigatório) (Meta: 3,5 em 

5). 
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III. Atividades previstas e recursos 

 

 OE 1 – Assegurar uma adequada representação nacional e 

reforçar as relações bilaterais e/ou de cooperação com o 

Brasil. 

A par dos regulares contactos bilaterais institucionais com as autoridades 

brasileiras, tanto a nível federal, como estadual e local, a representação 

nacional estende-se também aos vários fora multilaterais nos quais Portugal 

se encontra inserido, nomeadamente a União Europeia (participação nas 

iniciativas desenvolvidas e nas reuniões setoriais promovidas pela 

Delegação da UE em Brasília), a CPLP (participação em reuniões e 

encontros promovidos pelas várias instâncias de cooperação da 

Comunidade) e Conferência Ibero-americana. 

Em termos de coordenação político-diplomática, a lista das principais 

metas para 2019 – naturalmente condicionada às agendas políticas de 

ambos os países – é encabeçada pelo objetivo de manter a regularidade das 

Cimeiras luso-brasileira, a participação em reuniões da CPLP (sob 

Presidência do Brasil), e continuidade das reuniões da Comissão Bilateral 

Permanente e das Subcomissões que integram a arquitetura institucional do 

nosso diálogo político. 

Além disso, procuraremos desenvolver um calendário de intercâmbio de 

visitas de titulares de Ministérios sectoriais dos governos português e 

brasileiro, bem como um diálogo regular e continuado entre as 

Administrações dos dois países. 

Outra ação a realçar, em 2019, será a tradicional comemoração do Dia de 

Portugal no Brasil. As comemorações do “10 de Junho” estender-se-ão por 

várias capitais do Brasil, abarcando várias semanas e procurando trazer a 

este país uma imagem atualizada e moderna de Portugal e do que de melhor 

podemos e temos para oferecer.  
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 OE 2 – Reforçar a capacidade de penetração internacional 

dos agentes económicos portugueses, o investimento direto 

estrangeiro em Portugal, incluindo o investimento de 

cidadãos portugueses residentes no estrangeiro e de luso-

descendentes, e promover a imagem/Marca Portugal. 

 

Considerando o atual cenário macroeconómico favorável, tanto no Brasil 

como em Portugal, e o aprofundamento das nossas relações bilaterais nos 

últimos anos, estão previstas várias ações que visam a consolidação do 

trabalho desenvolvido e o incremento do nível da internacionalização das 

nossas empresas e produtos, bem como a captação de investimento 

brasileiro em Portugal. 

Manter-se-á a aposta nas visitas a Portugal de responsáveis políticos, 

acompanhados de delegações empresariais, de importadores e de 

investidores privados, que já geraram resultados muito encorajadores, nos 

últimos anos. Será igualmente promovido o intercâmbio entre técnicos dos 

dois países em setores de relevante interesse económico, como sejam a 

agricultura, o mar, a investigação tecnológica e a inovação, ou a energia. 

As ações a desenvolver em 2019 visam tanto a promoção de produtos e 

serviços portugueses, como a atração de investimento para Portugal. . 

Continuar-se-á a desenvolver o trabalho em rede entre a Embaixada, os 

postos consulares, o Centro de Negócios da AICEP em São Paulo e as 14 

Câmaras de Comércio Portugal-Brasil, valorizando igualmente o papel das 

Comunidades Portuguesas aqui radicadas.  

À semelhança do que aconteceu em anos anteriores, a Chancelaria, o 

Camões e os postos consulares continuarão (com o apoio da AICEP) a 

acolher eventos de promoção de produtos nacionais e regionais, encontros 

de enólogos e de promoção de vinho, de operadores de turismo, festivais de 

gastronomia, feiras de imobiliário, entre outros. 

As ações a desenvolver assentarão nos seguintes vetores: 
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 reforço de uma “cultura de diálogo, cooperação e trabalho conjunto”, 

através de contactos institucionais a vários níveis com decisores 

políticos e técnicos especializados nas principais áreas de interesse 

para o nosso país; 

 promoção e difusão da imagem e da “Marca” Portugal neste 

mercado, como instrumento de apoio aos fluxos de comércio e 

investimento, no sentido de atração de IDE, incluindo o programa de 

Autorizações de Residência para Investimento e o regime fiscal para 

residente não habitual; 

 incremento e diversificação dos fluxos de exportação, através da 

implementação dos Acordos bilaterais existentes e da intensificação 

dos contactos com o mundo empresarial brasileiro; 

 reforço das redes de apoio para as empresas e particulares que 

pretendem instalar-se ou desenvolver as suas atividades neste 

mercado, num trabalho conjunto entre o Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, a Embaixada e os Postos Consulares, a AICEP e o seu 

Centro de Negócios em São Paulo e as 14 Câmaras de Comércio 

luso-brasileiras; 

 intensificação de sinergias com entidades em Portugal que 

promovem a internacionalização das empresas portuguesas, com o 

intuito de melhor adequar oferta e procura, com vista à criação de 

novas oportunidades de negócio;  

 trabalho contínuo de apoio direto às empresas portuguesas que já 

detêm investimentos no Brasil ou que exportam para este mercado, 

sendo constantes, neste último capitulo, a necessidade de diligências, 

junto das autoridades brasileiras competentes, tendo em vista superar 

entraves relativos à habilitação de estabelecimentos exportadores ou 

de produtos nacionais;   

 Os sectores-alvo para a promoção das exportações e dos fluxos de 

investimento serão os seguintes: 
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•    Produtos alimentares e vinhos (a colocação na Embaixada em 

Brasília dum adido agrícola será um objetivo a proseguir, tendo em 

vista melhor defesa intereses comerciais agrícolas) 

•    TIC´s (incluindo a economia criativa de pendor tecnológico e 

Start-ups) 

•    Serviços (turismo/consultoria/engenharia/arquitectura/saúde) 

•    Infraestruturas (rodovias, ferrovias, portos, saneamento, resíduos, 

energias) 

•    Produtos industriais e Bens de equipamento (máquinas, moldes, 

ferramentas, entre outros) 

•    Têxteis Técnicos e Têxteis Lar 

•    Logística e transportes 

 

 

 OE 3 – Promover a língua e cultura portuguesas no Brasil. 

 

Através do Camões – Centro Cultural Português em Brasília, a Embaixada 

de Portugal e a rede consular no Brasil irão promover iniciativas variadas 

de difusão da cultura portuguesa no Brasil, conforme respetivo Plano de 

Atividades (Anexo 1).  

O Camões – Centro Cultural Português em Brasília dedicar-se-á igualmente 

ao reforço das parcerias com instituições artísticas, culturais, museológicas, 

académicas e outras, tanto públicas como privadas, no sentido de promover 

atividades e eventos que realcem a ligação entre as duas culturas e os dois 

povos. Como vem sendo hábito, a Embaixada, os Consulados-gerais e o 

Consulado continuarão a dar todo o apoio possível a iniciativas das 

diversas associações da Comunidade Portuguesa nos vários estados 

brasileiros, que visem a promoção da cultura e tradições portuguesas.  

Entre a meia centena de iniciativas e eventos previstos por todo o Brasil, 

destacaríamos as sete propostas de atividades de celebração do V 

Centenário da circum-navegação, a realizar no próximo ano, bem como as 

comemorações do bicentenário do nascimento de D. Maria da Glória, a 
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realizar no Museu Imperial, em Petrópolis, e no Palácio da Ajuda, em 

Lisboa.  

No domínio da economia criativa, merecem destaque o “Brasília Encontra 

Portugal”, em Brasília; o “Experimenta Portugal’, em São Paulo e a 

participação portuguesa no Rio – 2C (Rio Creative Conference). Mantém-

se a proposta de participação de escritores portugueses em vários fóruns 

literários, em diferentes pontos do país, tendo sido feitos esforços no 

sentido de promover itinerância de grande parte dos escritores e artistas que 

se deslocam ao Brasil, no âmbito de atividades por nós desenvolvidas ou 

apoiadas. Mantém-se, também, o propósito de mobilizar a rede das cátedras 

de estudos portugueses apoiadas pelo Camões, I.P. para execução dos seus 

respectivos planos de atividades. 

Também será garantida a participação em eventos organizados por 

organizações internacionais de que Portugal é membro, nomeadamente a 

UE e a CPLP, que tenham por objetivo apresentar e divulgar as realidades 

dos vários países membros junto do público brasileiro (ex: participação na 

Semana da Europa, em várias cidades brasileiras; mostra cultural dos países 

da CPLP por ocasião do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP). 

 

 OE 5 – Garantir às Comunidades Portuguesas o pleno 

exercício dos seus direitos, uma eficaz proteção consular e 

assegurar a adequada prestação de serviços consulares a 

utilizadores estrangeiros 

 

Com vista à melhoria constante do serviço público prestado à Comunidade 

Portuguesa no Brasil e aos utentes brasileiros e de outras nacionalidade que 

se deslocam aos diversos postos consulares, pretendemos, em 2018, 

prosseguir o périplo pelos diversos postos consulares portugueses no 

Brasil, isoladamente, ou acompanhando delegações oficiais portuguesas - 

(foram praticamente todos visitados em 2017, pelo Chefe de Missão) -  

com objetivo manter um mais estreito contacto com as comunidades e 

associações luso-brasileiras ali existentes, tomar conhecimento e 
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acompanhar a realidade “in loco”, bem como estabelecer contactos com as 

respetivas autoridades locais, muitas delas com fortes ligações ao nosso 

país, promovendo assinaturas de protocolos de cooperação. 

Dar continuidade às atividades da rede consular de Portugal no Brasil na 

sequência do “Seminário Consular”, realizado em 2017, que incluiu, pela 

primeira vez, os Cônsules Honorários e constituiu uma excelente 

oportunidade para estreitar laços, proporcionar um fórum de diálogo, troca 

de experiências e harmonização de boas práticas. Será também um ano de 

reflexão sobre a Rede consular de Portugal no Brasil de modo a adequá-la 

às necessidades crescentes da comunidade luso-brasileira, à luz do 

dinamismo que tem vindo a marcar a nossa relação bilateral.    

 

 OE 7 – Promover a melhoria organizacional a nível da 

estrutura, processos e pessoas (Obrigatório). 

 

A nível de gestão financeira, procurar-se-á, na medida do possível, e tendo 

em conta as variações cambiais, o elevado custo de vida no Brasil e as 

tensões inflacionistas, ir suprindo as necessidades financeiras com recurso 

ao OFP disponível. 

A Embaixada participa na iniciativa “Embaixada Verde”, em Brasília, 

promovida por vários países europeus e pela Delegação da União Europeia, 

enquanto o Consulado-Geral em S. Paulo implementou já o “Consulado 

Verde”, com vários apoios institucionais e de empresas portuguesas. Para 

além das medidas de consciencialização ecológica, prevê-se que a revisão 

ou substituição de algumas práticas atuais resultem em economia de meios 

(ex: redução contas de material, consumos de eletricidade, etc.).  

O plano de formação dos funcionários deverá ainda ser definido, de acordo 

com os recursos disponibilizados pela Secretaria de Estado, nomeadamente 

em matéria consular e as necessidades identificadas em conjunto com os 

funcionários. Alerta-se, porém, que a frequência dessas formações, num 

universo já muito limitado de funcionários, não deixará de implicar uma 

sobrecarga para os serviços e para os próprios trabalhadores.  
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E, por último, uma nota relativamente à questão dos processos laborais 

movidos contra o Estado português. Como é do conhecimento dessa 

Secretaria de Estado, além de uma média de idades elevada, a grande 

maioria dos funcionários desta Embaixada e igualmente de muitos dos 

nossos postos consulares no Brasil interpõem, com elevada frequência, 

ações trabalhistas contra o Estado português exigindo o pagamento de 

alegadas diferenças salariais decorrentes de variações cambiais 

desfavoráveis, o pagamento de horas de trabalho adicionadas à jornada de 

trabalho, entre inúmeras outras reivindicações. Continuaremos a 

acompanhar esta matéria e a prestar todo o auxílio possível a essa S.E. 

 

 


