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1. NOTAINTRODUT6RIA 

O presente documento apresenta o Relatorio de Atividades referente ao ano de 
2013 da Direc_;ao-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas 
(DGACCP), elaborado de acordo com o modelo preconizado pelo Decreto-Lei 
n.0 183/96, de 27 de setembro, conjugado com a Lei n.0 66-8/2007, de 28 de 
dezembro. 

0 Relatorio debruc_;a-se sabre as projetos e atividades estruturantes da DGACCP 
projetados para 2013 e procura avaliar e analisar os seus resultados, 
discriminanclo os objetivos atingidos, o grau de execuc_;ao dos programas, os 
recursos utilizados e justificando os desvios veri ficados, ao qual acrescem, nos 
termos legais, o Relatorio de Auto-Avaliac_;ao do QUAR e o Balanc_;o Social. 

Este documento pretende ao mesmo tempo ser um instrumento de analise 
circunstanciada da atividade desenvolvida por cada unidade organica. 

0 desenvolvimento dos programas, projetos e atividades delineados no Plano 
de Atividades para 2013 sujeitou-se ao Programa do Governo - e mais 
especificamente, as Grandes Opc_;oes do Plano (GOP) 2012-2015 diretamente 
relacionadas com polfticas constantes do eixo de a~ao da polftica externa 
portuguesa desenhado - alinhado com as restric;;oes orc;;amentais em vigor para 
o mesmo ano. 

A taxa global de realizac;;ao obtida foi de 106,39°/o, facto que, conforme 
previsto na alfnea a) do n° 1 do artigo 18° da Lei 66-872007, de 28 de 
Dezembro, permite concluir pela obtenc;;ao de uma avaliac;;ao qualitativa do 
desempenho final do servic;;o de "BOM". 

Assim, e como evidenciado ao longo do presente relatorio, a avaliac;;ao global do 
desempenho deve considerar-se inequivocamente coma muito positiva, quer no 
que especificamente respeita ao QUAR, que na sua autoavaliac;;ao obtem o 
resultado de "Desempenho Born", quer no que respeita ao confronto entre 
planeado e considerado no respetivo Plano de Atividades e o efetivamente 
rea lizado, tendo-se obtido um elevado grau de cumprimento dos projetos e 
atividades previstas, bem coma uma manifesta capacidade de resposta as 
solicitac_;oes nao previstas. 

Para a elaborac_;ao do presente Relatorio foi efetuado o levantamento, em todas 
as unidades organicas, dos dados respeitantes ao grau de execuc;;ao dos 
projetos e atividades planeados, sejam as da exclusiva responsabilidade de 
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cada uma delas, sejam os de responsabilidade partilhada com outras unidades 
organicas. 

A informac;ao obtida foi sistematizada e harmonizada, tendo sido objeto de 
reanalise e correc;ao pelas unidades organicas, atraves de reunioes de 
coordenac;ao, sendo posteriormente elaborado o documento final. 

Assim, o presente Relatorio e autoavaliac;~fo do QUAR 2013 contou com a 
participac;ao ativa de todos os dirigentes e trabalhadores da DGACCP. 

Dados da Entidade: 
Direc;ao-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas 
Avenida Infante Santo, n.0 42, 50 

1350-179 Lisboa 
Diretor-Geral - Ministro Plenipotenciario Joao Maria Cabral 
Correia eletronico: secretariado.dgaccp@mne.pt 
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2. Apresenta~ao da DGACCP 

2.1. Missao e Atribui~oes 

A Direc;ao-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas 
(DGACCP) e um servic;o central do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros, 
integrado na administrac;ao direta do Estado, cuja lei organica se encontra 
fixada pelo Decreto-Regulamentar n° 9/2012, de 19 de janeiro, que define a 
missao, as atribuic;oes e o tipo de organizac;ao interna. 

Missao 

A DGACCP tern par missao assegurar a efetividade ea continuidade da ac;ao do 
Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros (MNE) nos domlnios da atividade consular 
desenvolvida nos servic;os perifericos externos e da realizac;ao da protec;ao 
consular, bem coma na coordenac;ao e execuc;ao da polltica de apoio a 
emigrac;ao e as comunidades portuguesas no estrangeiro. 

No desenvolvimento da sua atividade, a DGACCP, enquanto entidade 
responsavel pela gestao dos pastas consulares, que representam uma extensao 
da Administrac;ao Publica no estrangeiro, tern um papel determinante no 
relacionamento institucional com as portugueses que se encontram fora do seu 
pafs e uma func;ao unica no apoio aos emigrantes e na valorizac;ao da lusofonia, 
enquanto executora das orientac;oes pollticas para a comunidade portuguesa. 

Paralelamente a esta ac;ao a DGACCP, desenvolve, no quadro da promoc;ao da 
"Marca Portugal", a utilizac;ao da polftica de vistas como instrumento da ac;ao 
externa, designadamente, pela atrac;ao do turismo e controlo aos fluxos 
migrat6rios. 

Principais Atribui~oes 

A DGACCP prossegue no essencial as seguintes atribuic;oes: 

• Garantir a prestac;ao de apoio consular aos cidadaos portugueses no 
estrangeiro e aos cidadaos de outros Estados-Membros da Uniao 
Europeia; 

• Orientar e supervisionar a atividade dos pastas consulares; 
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• Assegurar a unidade da a~ao do Estado no domlnio das rela~oes 
internacionais de caracter consular; 

a Assegurar a representa~ao do MNE nas comissoes interministeriais e 
outros organismos nacionais, quando as respetivas atribui~oes 
abrangerem questoes de natureza consular au relativas a situa~ao dos 
portugueses residentes no estrangeiro e aos interesses dal decorrentes; 

• Executar as pollticas dirigidas as comunidades portuguesas no 
estrangeiro e, em fun~ao das experiencias recolhidas, contribuir para a 
sua melhor defini~ao; 

• Conceber e propor programas de a~ao, decorrentes das pollticas 
definidas pelo MNE, na relac;;ao com os cidadaos portugueses residentes 
no estrangeiro, em coordena~ao com entidades publicas e privadas, 
nacionais e estrangeiras e outras organiza~oes internacionais. 

• Orientar e supervisionar a ac;;ao dos postos consulares em materia de 
vistas, assim coma participar na negociac;;ao e na denuncia de acordos 
sabre vistas, circula~ao de pessoas e outras formalidades de fronteira. 

2.2. Descri~ao Organizacional 

Estrutura organica 

A DGACCP estrutura-se em quatro unidades organicas nucleares: 

u Dire~ao de Servi~os de Administra~ao e Prote~ao Consular; 
• Dire~ao de Servi~os de Emigra~ao, 
• Dire~ao de Servi~os de Vistas e Circula~ao de Pessoas 
n Dire~ao de Servi~os Regional 

n A Dire~ao de Servi~os de Administra~ao e Prote~ao Consulares, 
abreviadamente designada por SAC, compete: 

Em materia de protec;;ao consular: 

./ Acompanhamento dos processos relativos aos cidadaos nacionais detidos 
no estrangeiro, atualiza~ao permanente da respetiva base de dados e 
analise estatlstica das tendencias nesta area; 

./ Verifica~ao dos processes de repatria~ao de cidadaos portugueses em 
situac;;ao de grave carencia economica no estrangeiro propostos pelos 
pastas, bem como a manuten~ao da base de dados sabre repatriac;;oes; 
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./ Apoio as famflias dos nacionais portugueses falecidos no estrangeiro, 

auxiliando no estabelecimento de contactos com as autoridades do pafs e 
tratamento de questoes relacionadas com funeral e trasladac;ao; 

./ Resposta aos pedidos de paradeiro formulados par tribunais, agentes de 
execuc;ao, solicitadores e particulares, nos termos da lei. 

Em materia de emergencia consular: 

./ Estudar, planear e coordenar ac;oes destinadas a prevenir, 
controlar e gerir situac;oes de crise ou emergencia, mantendo 
atualizada a informac;ao necessaria a caracterizac;ao daquelas 
situac;oes; 

./ Propor a realizac;ao de repatriac;oes e colaborar em operac;oes de 
evacuac;ao; 

./ Organizar e manter atualizada informac;ao sabre os alertas de 
seguranc;a e saude e demais avisos pertinentes, divulgando -a, 
atraves do recurse a Internet e outros meios de difusao de 
informac;ao; 

./ Estabelecer meios eficazes de relacionamento interministerial, 
nomeadamente utilizando os canais instituf dos no ambito da 
Autoridade Nacional de Protec;ao Civil. 

Em materia de avaliac;ao, coordenac;ao e gestao da atividade das scc;ocs c 
postos consulares: 

./ Elaborar e executar pianos de ac;ao anuais, onde sejam definidos 
os objetivos a atingir, o planeamento das tarefas a desenvolver e 
os meios humanos e materiais a alocar; 

./ Propor a criac;ao, extinc;ao e encerramento dos postos e sec;oes 
consulares, delimitar a sua area de jurisdic;ao, bem como 
coordenar e supervisionar a sua atividade e organizac;ao; 

./ Propor a nomeac;ao e exonerac;ao dos consules honorarios e 
acompanhar a sua atividade; 

./ Promover o processo conducente a emissao de passaportes e 
outros documentos de viagem concedidos pelos postos e sec;oes 
consulares; 

./ Promover a emissao de Bilhetes de Identidade dos nacionais 
residentes no estrangeiro, quando residam na area de jurisdic;ao 
de Postos Consulares que nao disponham ainda de Cartao de 
Cidadao. 
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./ Dirigir e fiscalizar os atos e func;oes de registo civil e de notariado 
praticados pelos postos e secc;oes consulares; 

./ Proceder ao reconhecimento das assinaturas dos funcionarios 
consulares portugueses quando nao estiverem autenticadas com o 
selo branco ou oferec;am duvidas; 

./ Verificar a aplicac;ao da tabela de emolumentos consulares e a 
arrecadac;ao da correspondente receita, mantendo a necessaria 
articulac;ao com os demais servic;os; 

./ Dar parecer sabre a dotac;ao em recursos humanos e financeiros 
dos postos e sec;oes consulares 

./ Analisar e tratar as queixas e reclamac;oes relativas aos servic;os 
de atendimento nos postos consulares e propor eventuais medidas 
a tomar, sem prejulzo das competencias pr6prias da Inspec;ao
Geral Diplomatica e Consular 

0 A Dire~ao de Servi~os de Emigra~ao, abreviadamente designada 
EMI, prossegue as seguintes atribuic;oes: 

Em materia de apoio cu ltural e associativismo: 

./ Promover ac;oes de carater cu ltural e colaborar nas iniciativas de 
institutos e centros difusores de cultura portuguesa no territ6rio 
nacional e no estrangeiro; 

./ Proceder a credenciac;ao das entidades que se registarem junto da 
DGACCP e apresentarem os respetivos estatutos, o piano de 
atividades e o relat6rio de atividades e contas, organizando e 
mantendo atualizado um registo de associac;oes e federac;oes das 
comunidacles portuguesas; 

./ Criar e manter atualizado um banco de dados informatizado, com 
o objetivo de permitir a caracterizac;ao permanente das 
comunidades portuguesas, elaborando informac;oes atualizadas, 
com tratamento sistematizado e estatlstico sabre as mesmas. 

Em materia de apoio social e jurfdico: 

./ Promover, em territ6rio nacional, em colaborac;ao com entidades 
publicas e privadas, ac;oes de apoio social e econ6mico ao 
emigrante e seus familiares, designadamente atraves da 
articulac;ao com o ministerio competente e da cooperac;ao com os 
munidpios, destinadas a facilitar o seu ingresso ou a reintegrac;ao 
na vida ativa, nomeadamente atraves da promoc;ao de ac;oes de 
forma~ao profissional; 
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../ Promover, em colabora~ao com outras entidades, a~oes visando a 
prepara~ao dos cidadaos portugueses que pretendam trabalhar no 
estrangeiro ou seus familiares, nomeadamente as relativas ao 
ensino da If ngua dos pafses de acolhimento, designadamente 
atraves da coopera~ao com os munidpios; 

../ Acompanhar as opera~oes tendentes ao exerdcio da atividade 
profissional por cidadaos portugueses no estrangeiro, prestando a 
estes e aos empregadores a informa~ao e apoio necessarios; 

../ Colaborar com as entidades competentes na fiscaliza~ao da 
atividade de entidades privadas que, em territ6rio nacional, 
procedem a contrata~ao de cidadaos portugueses para trabalhar 
no estrangeiro e cooperar na preven~ao e repressao dos atos 
ilfcitos nesses domfnios; 

../ Promover, em articu la~ao com os ministerios competentes, a 
celebra~ao de acordos internacionais sabre emigra~ao, 
participando nas respetivas negocia~oes e acompanhando a 
execu~ao desses instrumentos, sempre que possfvel, em estreita 
colabora~ao com os pafses de acolhimento, bem como celebra~ao 
e revisao de acordos sabre seguran~a social, destinados, entre 
outros, a garantir os beneffcios da seguran~a social aos familiares 
dos emigrantes; 

../ Organizar, coordenar e executar a~5es de forma~ao profissional 
que tenham por destinatarios cidadaos portugueses residentes no 
estrangeiro e lusodescendentes ou emigrantes regressados a 
Portugal, em colabora~ao com outros departamentos do Estado 
ou em parceria com outros pafses da Uniao Europeia. 

11 A Dire~ao de Servi~os de Vistos e Circula~ao de Pessoas, 
abreviadamente designada por VCP, detem as seguintes atribui~5es: 

Em materia de vistas: 

../ Tratar dos assuntos relativos a emissao de vistas pelos postos 
consulares, com eventual consulta a outros departamentos; 

../ Participar em organismos e em reunioes de carater interno, 
comunitario ou internacional sobre vistas, circu la~ao de pessoas e 
outras formalidades de fronteira; 

../ Garantir, nos termos legais, a prote~ao dos dados recolhidos que 
se encontrem a sua guarda. 

Em materia de circu la~ao de pessoas: 
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./ Participar na negociac;ao e na denuncia de acordos sabre vistas, 
circulac;ao de pessoas e outras formalidades de fronteira, bem 
coma assegurar o cumprimento das obrigac;oes assumidas, sem 
prejufzo da competencia de outros servic;os; 

./ Aval iar a execuc;ao dos instrumentos internacionais cuja aplicac;ao 
se fac;a refletir ao nfvel nacional e propor eventuais alterac;oes. 

11 A Dire~ao de Servi~os Regional, abreviadamente designacla par DSR, 
compete, em articulac;ao com as demais direc;oes de servic;o da DGACCP: 

./ Cooperar na preparac;ao da sa fda para o estrangeiro de 
portugueses que desejem emigrar, prestando-lhes, 
designadamente, a informac;ao e o apoio adequados; 

./ Cooperar na prevenc;ao de atividades ilfcitas referentes a 
emigrac;ao; 

./ Prestar apoio aos portugueses residentes no estrangeiro e seus 
familiares regressados temporaria au definitivamente a Portugal e 
facilitar o seu contacto com outros servic;os publicos; 

./ Colaborar no acolhimento dos portugueses regressados a Portugal 
em situac;ao de doenc;a au de outra forma de vulnerabilidade, 
prestando-lhes a necessaria assistencia imediata; 

./ Prestar apoio tecnico a outros organismos e servic;os que 
prossigam identicos objetivos de apoio aos portugueses residentes 
no estrangeiro e seus familiares, regressados temporaria au 
definitivamente a Portugal; 

./ Desempenhar quaisquer outras func;oes que lhes sejam 
determinadas pelo Diretor-Geral. 

Junta da DGACCP funcionam igualmente: 

• a Comissao Interministerial para as Comunidades Portuguesas, 
com func;oes de coordenac;ao em materia de polftica de emigrac;ao e de 
comunidades portuguesas no estrangeiro 

• a Comissao Organizadora do Recenseamento Eleitoral dos 
Portugueses no Estrangeiro (COREPE), que tern par missao 
organizar e apoiar o recenseamento eleitoral dos portugueses no 
estrangeiro e garantir a realizac;ao dos atos eleitorais e outros sufragios. 

No decurso de 2013 foi institufdo o Gabinete de Apoio ao Investidor da 
Diaspora (GAID), integrado na estrutura da DGACCP, uma vez que visa 
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promover, apoiar e facilitar o investimento originario das comunidades 
portuguesas e luso-descendentes. 
Este Gabinete, em articulac;ao com a AICEP, assegura que o potencial investidor 
da Diaspora possa beneficiar da adequada informac;ao, bem como das melhores 
condi~oes, dentro do quadro legal aplicavel, a realiza~ao do seu negocio em 
Portugal. 

A DGACCP assegura ainda o apoio ao funcionamento do Conselho das 
Comunidades Portuguesas (CCP), coordenando o processo log fstico 
conducente a realizac;ao das reunioes da Comissao Permanente e Comissoes 
Especializadas e a deslocac;ao e estada dos Conselheiros que as integram. 

Organograma 

11r 
Olrecao-Geral dos Assuntos 
Consulares e Comunidades 
: ··· ~~tUg~~a.s_.ID~~~t~.l ·~ 

Organlzadora do 
Recenceamento 

Eleltoral dos 
Portugueses no _, 

Co mis silo 
lnterministerlal para 

as Comunldades 
Portuguesas ± __ 

lre~ao de Servitos d 
Admlnlstrac:io e 

Protec~ao Consular 
(SAC) 

~· 01/S 0 e 
Pla-neamehto e 
A<lmlnlstratllo 

Consulares ' 

Divlsllo de · 
Proteclcllo 
Consular 

lre~ilo de Servicos d 
· Emigraclio (EMI) : 

' I 

Dlvlsllo de Apolo 
Cultural e 

Associatlvo 

Dlvlsllo de Apolo 
ocial e Jurldlco . 

2.3. Orientac;oes Gerais e Espedficas 

Dlvisao de 
Acordos e Polltlca 
EuroP-ela de Vlsto 

Dlrecilo de 
Servicos Regional 

(DSR) 

A atuac;ao da DGACCP encontra-se subordinada ao contexto macro politico 
definido no Programa do XIX Governo Constitucional e nas Grandes Opc;oes do 
Plano para o horizonte temporal 2012-2015, quer no que respeita as 
orientac;oes constantes do eixo de ac;ao da polftica externa portuguesa -
concretamente, no quadro da promoc;ao da "Marca Portugal", na dinamizac;ao 
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da ac,;ao consular, da valorizac,;ao da lusofonia e das comunidades portuguesas 
- , quer no que respeita a orientac,;ao geral de reduc,;ao da despesa publica e ao 
Plano de Reduc,;ao e Melhoria da Administrac,;ao Central do Estado (PREMAC), o 
qual nao pode deixar de se repercutir no seu enquadramento estrategico de 
intervenc,;lfo. 

A este contexto acresce as restric,;oes orc,;amentais e financeiras, determinadas 
por forc,;a do programa de ajustamento em vigor, que igualmente marcaram a 
atuac,;ao da DGACCP. 

Neste quadro, e com impacto direto na intervenc,;ao estrategica da DGACCP, o 
ano de 2013 ficou especialmente assinalado pela continuac,;ao da 
implementac,;ao das medidas iniciadas em 2012 com a Reforma da Rede 
Diplomatica e Consular que implicou a desativac,;ao de postos consulares, bem 
como o redimensionamento de toda a Rede e uma diminuic,;ao dos recursos 
humanos afetos a mesma, em consequencia da reduc,;ao de funcionarios do 
quadro externo do MNE e ainda do Programa de Rescisoes por Mutuo Acorda, 
que abrangeu 81 funcionarios. 

Neste ambito, a utilizac,;ao estrategica de permanencias consulares, dotadas de 
recursos humanos qualificados e novas tecnologias, em areas geograficas onde 
deixou de haver uma representac,;ao consular permanente, constituiu uma das 
principais linhas de orientac,;ao da DGACCP, coordenado e apoiando a sua 
realizac,;ao, no sentido de promover um atendimento tendencialmente mais 
pr6ximo das comunidades portuguesas. 

De assinalar, ainda neste ambito, o desenvolvimento e o infcio de 
implementac,;ao da aplicac,;ao Agendamento on-line, dirigida aos nacionais 
residentes no estrangeiro e que se encontrem inscritos num posto consular ou 
desejem realizar a sua inscric,;ao consular, possibilitando-lhes a marcac,;ao de 
atos consulares via Web. 

No que concerne ao funcionamento interno da DGACCP, na sequencia da 
publicac,;ao do Decreto de Execuc,;ao Orc,;amental, aprovado pelo Decreto-Lei n° 
36/2013, de 11 de marc,;o, a Direc,;ao-Geral ficou autorizada, atraves dos seus 
servic,;os de atendimento ao publico integrados na Direc,;ao de Servic,;os de 
Administrac,;ao e Protec,;ao Consular, em Lisboa e Direc,;ao de Servic,;os Regional, 
localizada no Porto, a cobrar os atos de reconhecimento de assinatura e 
autenticac,;ao de documentos, processo que foi implementado em Agosto de 
2013. 

Noutra vertente, destaca-se a continuidade do Programa de Autorizac,;ao de 
Residencia para Atividade de Investimento (ARI) em Portugal e a promoc,;ao da 
sua divulgac,;ao externa. No ano de 2013, esta foi alias a principal fonte de 
captac,;ao de investimento direto estrangeiro, com resultados bastante 
satisfat6rios a nfvel do investimento estrangeiro no nosso pals que, ate ao final 
do ano passado, registou um valor de 329.732.954,81€. 
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A este valor acrescem os montantes pagos em impastos diretos associados a 
estas operac;oes de investimento. 

3. Projetos/ atividades relevantes desenvolvidas em 2013 

Em correspondencia ao enquadramento macro estrutural trac;ado, apresenta-se 
neste capftulo os principais projetos e atividades desenvolvidas em 2013 com 
impacto relevante na consolidac;~'io orc;amental da DGACCP. 

Rede Consular 

A modernizac;ao e reorganizac;ao da rede consular portuguesa no estrangeiro 
foram impulsionadas pelas alterac;oes nos fluxos migrat6rios de nacionais e pela 
necessidade de responder as exigencias orc;amentais enfrentadas pela 
Republica Portuguesa. Esta reforma levou a racionalizac;ao da rede consular, 
implementando e expandido o programa de Permanencias Consulares. 

Este programa permite aproximar o posto consular dos seus utentes atraves da 
deslocac;ao de equipas de trabalhadores dos consulados a locais previamente 
definidos de implantac;ao da Diaspora. Paralelamente, deu-se continuidade ao 
esforc;o de implementac;ao de medidas que contribuem para uma de maior 
celeridade e facilidade na pratica dos atos consulares, aumentando a 
produtividade atraves de maior informatizac;ao e racionalizac;ao do trabalho. De 
destacar, em particular, a distribuic;ao desde finais de 2012 ate final 2013 de 51 
unidades m6veis de recolha de dados biometricos (tambem designadas PEPs 
m6veis) pelos postos consulares mais relevantes. 

As permanencias consulares foram desenvolvidas com maior intensidade 
durante o ano de 2013, privilegiando-se as comunidades mais numerosas e 
mais distantes dos pastas consulares de carreira. 

Este projeto teve, em 2013 e pela primeira vez, real impacto na receita consular 
obtida pois foi neste ano que o programa de permanencias consulares cumpriu 
um ano efetivo, com a realizac;ao de 536 deslocac;oes e praticados 32.550 atos 
consulares, a maioria dos quais se refere a emissao de documentos de 
identificac;ao e de viagem e atos de reg isto civil e notariado. 
0 saldo final apurado correspondeu a uma receita lfquida de 756.563,74€. 
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Autoriza~oes de Residencia para Investimento (ARI) 

A Lei n° 29/2012, de 9 de Agosto, regulamentada pelos Despachos MNE/MAI 
n.0 11820 - A/2012, de 4 de Setembro, e n° 1661 - A/2013, de 28 de Janeiro, 
introduziu um regime especial e mais favoravel para a entrada e permanencia 
em Territ6rio Nacional de cidadaos estrangeiros interessados no exerdcio de 
uma atividade de investimento, uma vez verificado o preenchimento de 
determinados requisitos, e respetivos familiares. Na Portaria n° 305-A/2012, de 
4 de Outubro, sao definidas as taxas e demais encargos a cobrar pelos 
procedimentos administrativos supervenientes as ARI e a sua repartic;ao em 
partes iguais entre o SEF e o FRI. Este regime entrou em vigor no dia 8 de 
Outubro de 2012. 

A DGACCP assegura a coordenac;ao do grupo de acompanhamento constitufdo 
nos termos do artigo 8° do Despacho no 11820-A/2012, de 4 de Setembro. 

0 balanc;o do primeiro ano completo de programa ARI e bastante positive, 
sendo a principal fonte de captac;ao de investimento direto estrangeiro e tendo 
gerado, numa perspetiva de execuc;ao do programa orc;amental, uma 
importante receita por via de emolumentos. 
De acordo com os elementos que se dispoem, o programa tera gerado, em 
2013, uma receita emolumentar num montante global de 5.500.120,50€, dos 
quais 2.547.208,00€ referentes a cidadaos investidores e 2.952.912,50€ 
relatives aos reagrupamentos familiares. 

Gabinete de Apoio ao Investidor da Diaspora (GAID) 

0 Gabinete de Apoio a Diaspora (GAID) foi constitufdo em 30 de Agosto ultimo 
e publicamente anunciado par S.EXA o Secretario de Estado das Comunidades 
Portuguesas a 14 de Outubro, com o objetivo de assegurar um tratamento 
diferenciado ao crescente potencial empresarial da nossa diaspora, espelho do 
seu sucesso, e o que daf pode resultar em termos de parcerias de neg6cios 
para Portugal. 

O paradigma das remessas, com todo o seu merito, ja nao esgota o potencial 
de relacionamento econ6mico/empresarial das comunidades com o seu pals de 
origem. Sao percetfveis novas e complexes desafios no piano das Comunidades 
Portuguesas no estrangeiro mas, igualmente, novas oportunidades. 

As competencias do GAID centram-se na promoc;ao, apoio e facilitac;ao do 
investimento originario da Diaspora, em articulac;ao com a AICEP. O Gabinete 
garante que o investidor da diaspora conta com um interlocutor privilegiado em 
Portugal, alguem que possa assistir e acompanhar a tramitac;ao dos projetos de 
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investimento em territ6rio nacional; no fundo, alguem que disponibilize os seus 
bons offcios. 
Desenhado com a preocupa~ao de se constitu ir numa unidade organicamente 
flexlvel e funcionalmente agil, a sua mais valia reside na capacidade de 
potenciar e cana lizar em seu beneflcio as capacidades das estruturas ja 
existentes, nao necessitando por isso de gerar organicamente essas mesmas 
capacidades. 

Neste momento, o Gabinete conta com tres elementos, incluindo um ponto de 
contacto na AICEP para efeitos de articu la~ao, beneficiando igualmente do 
apoio da Dire~ao Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, 
junta da qual se encontra instalado. 

O Gabinete foi amplamente divulgado junta da comunidade portuguesa, atraves 
da nossa rede diplomatico/consular, estando tambem acesslveis folhetos 
informativos nos portais online do MNE e da SECP, em 4 idiomas (PT-ESP-FR
ING). 

Entre varias iniciativas, destaca-se o Encontro dos Empresarios da Diaspora 
Portuguesa, organizado conjuntamente pelo GAID e pela Associa~ao 
Empresarial da Regiao de Leiria, em Novembro de 2013. 0 Encontro contou 
com a presen~a de vinte empresarios da Diaspora (Europa, Canada, Brasil e 
Africa do Sul), bem como com cerca de uma centena de homens e mulheres de 
neg6cios da regiao de Leiria, proporcionando a rea liza~ao de contactos, a troca 
de experiencias, a aproxima~ao entre estes dais grupos de empresarios - de ca 
e de la -, bern coma a promo~ao de oportunidades de neg6cio. 

Pela sua relevancia destaca-se tambem que, na sequencia, precisamente, de 
um encontro de empresarios da Diaspora, que neste caso decorreu em Viseu, 
em Abril ultimo, esta prevista a i nsta l a~ao de uma unidade inovadora para o 
fabrico de componentes auto a base de fibra de Vidro no distrito de Aveiro, num 
investimento de 9,5 M€ e que preve a cria~ao de 64 postos de trabalho. 

Gabinetes de Atendimento P\1blic.:o (GAP) 

A partir de Agosto de 2013, a DGACCP passou a efetuar cobran~as sobre o seu 
atendimento ao publico em Lisboa e na sua Del ega~ao Regional do Porto, o 
qual se traduz essencialmente no reconhecimento formal de documenta~ao 
nacional a produzir efeitos no estrangeiro e de documenta~ao estrangeira para 
produ~ao de efeitos em Territ6rio Nacional. 

Em 5 meses foram certificados 60.187 documentos, o que originou uma receita 
de 300.935,00€, sendo 59% desta arrecadada em Lisboa e 41 % no Porto. 
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[ 4. Auto·avalia~ao do QUAR de 2013 ] 

4.1. Objetivos estrategicos orientadores do Plano de 
Atividades e QUAR 2013 

Nos termos da Lei n° 66-8/2007, de 28 de dezembro, apresenta-se o relatorio 
de autoavaliac;ao do Quadro de Avaliac;ao e Responsabilizac;ao da Direc;ao Geral 
dos Assuntos Consulares e Comunidades portuguesas (DGACCP), para o 
perfodo de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2013. 

O QUAR foi apresentado dentro do prazo legal - 30 de novembro - , conforme 
determinado no n. 0 1 do artigo 81° da Lei n° 66-8/2007, de 28 de dezembro. 

Em alinhamento com a missao e atribuic;oes da DGACCP, foram definidos para o 
QUAR de 2013 cinco grandes objetivos estrategicos. 

Objetivos estrategicos 

OE 1: Garantir a prestac;ao de apoio consular aos cidadaos portugueses no 
estrangeiro e aos cidadaos de outros Estados-membros da U.E. 

OE 2: Orientar e supervisionar a atividade dos postos consulares. 

OE 3: Assegurar a unidade da ac;ao do Estado no domf nio das relac;oes 
internacionais de caracter consular. 

OE 4: Assegurar a representac;ao do MNE nas comissoes interministeriais e 
outros organismos nacionais, quando as respetivas atribuic;oes abrangerem 
questoes de natureza consular ou relativas as situac;oes dos portugueses 
residentes no estrangeiro e aos interesses daf recorrentes. 

OE 5: Conceber e propor programas de ac;ao, decorrentes das polfticas 
definidas pelo MNE, na relac;ao com os cidadaos portugueses residentes no 
estrangeiro, em coordenac;ao com entidades publicas e privadas, nacionais ou 
estrangeiras e outras organizac;oes internacionais. 

Para a concretizac;ao dos cinco objetivos estrategicos foram definidos 10 
objetivos operacionais, 8 dos quais diretamente relacionados com os OE e 2 
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nao diretamente relacionados, que enquadram as atividades e os projetos que 
a DGACCP se prop6s desenvolver no ano de 2013. 

Objetivos operacionais, indicadores e metas 

Como previsto no artigo 10° da Lei n.0 66-B/2007, de 28 de dezembro, os 
objetivos operacionais encontram-se distribufdos pelos parametros Eficacia, 
Eficiencia e Qualidade 

a) Eficacia 

01: Garantir a eficacia da resposta em situac;oes de emergencia. 

02: Melhorar o apoio ao associativismo nas Comunidades Portuguesas. 

03: Implementar medidas tendentes a promover a Marca Portugal. 

b) Eficiencia 

04: Melhorar a resposta a pedidos dos pastas consulares. 

05: Uniformizar e melhorar a implementac;ao de medidas tendentes a 
facilitac;ao e concessao de vistas. 
06: Melhorar o apoio social e jurfdico a cidadaos portugueses no estrangeiro. 

07: Garantir a elaborac;ao de relat6rios de atividades dos postos consulares. 

c) Qualidade 

08: Construc;ao de um manual de boas praticas. 

09: Avaliac;ao da satisfac;ao dos utilizadores. 

010: Melhorar um conj unto de polfticas de gestao de pessoas, visando a 
qualificac;ao, capacitac;ao e satisfac;ao dos colaboradores. 

Do conjunto de objetivos operacionais identificados, foram considerados coma 
de maior relevancia os seguintes: 

Objetivo de 03 Implementar medidas tendentes a promover a Marca Portugal 
Eficacia 

Objetivo de 04 Melhorar a resposta a pedidos dos postos consulares 
Eficlencia 

Objetivo de 08 ConstrU<;ao de um manual de boas praticas 
qua Iida de 

17 



________________ R_e_lat6rio ct:, J\tividades zou j zo_1_3_~ 

Os objetivos operacionais programados abrangeram todas as unidades 
organicas da DGACCP contribuindo, assim, para um maior envolvimento 
coletivo no seu alcance e superac;ao e consequentemente no cumprimento da 
missao desta Direc;ao Geral. 

4.2. Analise dos resultados akan~ados e desvios verificados 

No Anexo I sao apresentados os resultados para o QUAR de 2013. 

De referir que a evoluc;ao do contexto interno e externo a DGACCP justificou a 
reformulac;~fo de algumas metas do QUAR inicialmente aprovado pela Tutela. 

Na tabela que se segue e apresentado o grau de cumprimento, qualitative e 
quantitative, dos objectivos operacionais e estrategicos da DGACCP. 

Ill 
Classiflca~ao 

META 
0 Ill 'ti 0 

Objetivos Operacionais ANO .fl Taxa ·~ 'Ei realiza~ao 
2013 ~ Superou Atingiu Q 

D:! 

Garantir a eficacia da 
01 resposta em sltuac;oes 80% 90% ./ 100% 0% 

-:§! de ernergencia 
0 
Ill Melhorar o apoio ao 90% 100% ./ 105,26% 5,26% M 

:5 02 associativismo nas 
Comunidades u 
Portuguesas 90% 100% ./ 105,26% 5,26% -ce 

u .... 
LL. 

Irnplementar medidas 80% 84,77% ./ 100% 0,29% w 
03 tendentes a promover 

a Marca Portugal 80% 90% ./ 112,50% 12,50% 

Melhorar a resposta a 
04 pedidos dos postos 15 dias 10 ./ 100% 0% 

~ 
consulares 

0 Uniformizar e 
Ill melhorar a 7 dias 1 ./ 150% 50% M 
cC 05 implementac;ao de .... medidas tendentes a u z facilitac;ao e concessao 12 di()S 7 ./ 100% 0% 

<W de vistas .... 
u 
~ Melhorar o apoio 90% 100% ./ 105,26% 5,26% 
w 06 social e jurfdico a 

cidadaos portugueses 
no estrangelro 90% 100% ./ 105,26% 5,26% 
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META 
~ Classlficac;ao II) 

'1:1 0 

Objetivos Operacionais ANO ~ Taxa ·~ :I realizac;ao 
2013 ~ Superou Atingiu 

Q 
Ill! 

Garantir a elabora<;ao 

07 de relat6rios de 90% 85,13% ,/ 89,60% -10,4% actividades dos pestos 
consulares 

~ 
Constru<;ao de um 

08 manual de boas 15 dez 15 dez ,/ 100% 0% 0 
c oraticas 
M 
w Avaliai;ao da 3,5 4,42 ../ 110,50% 10,5% 
Q 09 satisfai;ao dos < utillzadores 15 dez. 31 dez. ../ 100% 0% Q .... 
..I Melhorar um conjunto < 
;::) de polfticas de gestao 80% 100% ,/ 117,64% 17,6'1% 
01 de pessoas, visando a 

qualifica<;ao, 010 capacitai;ao e 
satisfa<;ao dos 3,5 -1,13 ../ 103,25% 3,25% 
colaboradores 

Todos os objetivos fixados no QUAR da DGACCP para 2013 aprovado 
superiormente foram cumpridos ou superados, inexistindo indicadores nao 
concretizados. 

No entanto, a sua execu~ao, nao ficou isenta de alguns constrangimentos, par 
contingencias nao previsfveis e ex6genas a DGACCP, que prejudicaram o 
normal desenvolvimento de algumas atividades devidamente planeadas. 

Apresenta-se de seguida, objetivo par objetivo, uma analise explicativa aos 
principais desvios verificados na concretiza~ao dos objetivos propostos para o 
anode 2013: 

Objetivo 1 - Garantir a eftcacia da resposta em situa~oes de 
emergencia 

Indicador 1 - Percentagem de respostas implementadas 
Meta: 70% a 80% 
Realizado: 90% 

Este objetivo foi atingido, tendo o Gabinete de Emergencia Consular dado 
resposta a 90% das solicita~oes, que correspondeu a uma taxa de realiza~ao de 
99,7%, apesar de contar apenas com a afeta~ao de 4 trabalhadores - 1 tecnica 
superior e 3 assistentes tecnicos, a funcionarem em regime de turnos (7 /24) -
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que asseguram igualmente a atualizac;ao da informac;ao ao viajante e a inserc;ao 
de alertas no Portal das Comunidades, sempre que a situac;ao o justifique. 

Objetivo 2 - Melhorar o apoio ao associativismo nas comunidades 
portuguesas 

Indicador 2 - Taxa de execuc;ao das ac;oes previstas em func;ao dos pedidos 
solicitados 
Meta: 85% a 95% 
Realizado: 100% 

0 objetivo foi superado na medida em que se conseguiu concretizar todas as 
iniciativas e realizar todas a ac;oes previstas no piano de atividades aprovado, 
obtendo-se uma taxa de realizac;ao de 105,26%, face a meta prevista. 

Indicador 3 - Taxa de resposta a solicitac;oes em func;ao dos pedidos 
admitidos 
Meta: 85% a 95% 

Realizado: 100% 

Deram entracla um total de 115 solicitac;oes para atividades/iniciativas do 
movimento associativo e centros difusores de cultura portuguesa nas 
comunidades portuguesas, ao abrigo do Regulamento de Atribuic;ao de Apoios 
pela DGACCP, tendo os servic;os dado resposta a todos os pedidos admitidos. A 
taxa de realizac;ao foi de 105,26 % face a meta prevista, tendo 0 objetivo sido 
superado. 

Objetivo 3 - Implementar medidas tendentes a promover a Marca 
Portugal 

Indicador 4 - Percentagem de permanencias consulares no estrangeiro face 
as previstas 
Meta: 75% a 85% 
Realizado: 84,77% 

Na aferi<;;ao do grau de cumprimento do objetivo foram apenas contabilizadas 
para o compute das permanencias realizadas as que constavam na 
programac;ao inicial. 
Das 545 permanencias consulares inicialmente programadas foram realizadas 
462, situando-se a percentagem de execuc;ao em 84,77%, tendo o objetivo 
sido cumprido. 
Este resultado e explicado, em parte, pelo despacho de S. Exa. o Ministro de 
Estado e das Financ;as, de 8 de abril de 2013, e adicionalmente pela diminuic;ao, 
nao prevista, dos recursos humanos nos postos ao longo de 2013. 

Indicador 5 - Percentagem de ARIS (Autorizac;ao de Residencia para 
Atividade de Investimento) em func;ao do numero de pedidos 
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0 objetivo foi superado tendo sido assegurada em 90% a resposta as 
solicitac;oes dos requerentes no ambito do regime da Autorizac;ao de Residencia 
para as Atividades de Investimento (ARI). A taxa de realizac;~fo fixou-se em 
112,50%. 

Objetivo 4 - Melhorar a resposta a pedidos dos Postos Consulares 

Indicador 6 - Tempo media de resposta as solicitac;oes 
Meta: 10 a 20 dias 
Realizado: 10 dias 

O objetivo foi atingido, vista que o tempo media de resposta a solicitac;oes dos 
pastas consulares foi de 10 dias, situando-se a taxa de execuc;ao em 100%. 

Obj etivo 5 - Uniformizar e melhorar a implementa~ao de medidas 
tendentes a faci lita~ao e concessao de vistos 

I ndicador 7 - Tempo media de concessao de vistas de neg6cios 
Meta: 2 a 12 dias 
Realizado: 1 dias 

0 objetivo de reduc;ao do tempo media de concessao de vistas de neg6cios foi 
superado, tendo em conta o grande esforc;o desenvolvido nao s6 par esta DG 
mas tarnbem pelos postos consulares. A prioridade dada a csta tipologia de 
vista deveu-se essencialmente ao fato de estar associada ao programa de 
Autorizac;ao de Residencia para Atividade de Investimento (ARI), tambem 
contemplado como objetivo no QUAR 2013. 

Indicador 8 - Tempo media de resposta a pedidos de concessao de vistas a 
estudantes 
Meta: 6 a 18 dias 
Realizado: 7 

A reduc;ao do tempo media de analise deste tipo de pedidos deveu-se ao seu 
menor numero. Objetivo nao foi superado par uma pequena margem. Ainda 
assim, relativarnente aos prazos previstos na Lei de Estrangeiros para esta 
categoria, 30 dias e 60 dias, respectivamente, conforrne sejam de estada 
temporaria ou residencia, o resultado e bastante positivo. A DGACCP continuara 
a envidar esforc;os no sentido de melhorar ainda mais os procedimentos para a 
concessao de vistas a estudantes. 

Obj etivo 6 - Melhorar o apoio social e juridico a cidadaos portugueses 
residentes no estrangeiro 
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I ndicador 9 - Percentagem do numero de pessoas abrangidas face aos 
pedidos apresentados 
Meta: 85% a 95% 
Realizado: 100% 

Este objetivo foi claramente superado na medida em que foi dada resposta a 
todos os pedidos de apoio social e jurldico. Foram abrangidas 1528 pessoas. 

0 numero total de pessoas abrangidas refere-se a processes de apoio social e 
jurldico que abrangem cidadaos e famllias portuguesas residentes no 
estrangeiro (repatriac;oes sanitarias e sociais, expulsoes, deportac;oes, apoio 
social diverso/pecuniario/extraordinario/pontual, candidaturas ao ensino 
superior - contingente especial para emigrantes, entre outros), bem como 
alguns cidadaos residentes em territ6rio nacional (analise de contratos de 
trabalho no estrangeiro, esclarecimentos relatives a pensoes, pedidos de 
informac;ao sobre nacionais hospitalizados, acompanhamento de situac;oes 
referentes a casos envolvendo menores de nacionalidade portuguesa, entre 
outros). 

Indicador 10 - Percentagem de respostas as solicitac;oes 
Meta: 85% a 95% 
Realizado: 100% 

Foram dadas 1606 respostas com datas compreendidas entre 1 de janeiro e 31 
de outubro de 2013. Este numero refere-se as comunicac;oes efetuadas em 
relac;ao aos processes mencionados no objetivo anterior. A taxa de realizac;ao 
deste objetivo situou-se em 105,26% tendo o objetivo sido superado. 

Objetivo 7 - Garantir a elabora~ao de relatorios de atividades dos 
Postos Consulares 

Indicador 11 - Taxa de execuc;ao em func;ao do numero de Pastas Consulares 
Meta: 85% a 95% 
Realizado: 85,13% 

Objetivo cumprido. De entre os 121 postos consulares existentes, 103 enviaram 
os respetivos relat6rios de atividade, o que corresponde a um resultado de 
85,13%. 
Este resultado deveu-se as varias circulares enviadas no sentido de garanti r a 
elaborac;ao e envio dos relat6rios de atividades. 
A taxa de realizac;ao foi de 89,61 %, estando dentro da meta (85% a 95%) 
prevista. 

Objetivo 8 - Constru~ao de um manual de boas praticas 

Indicador 12 - Data de apresentac;ao 
Meta: 15 de dezembro 
Realizado: 15 de dezembro 
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Objetivo cumprido, com uma taxa de realizac;ao de 100%, tendo o Manual de 
Boas Praticas sido apresentado e enviado para publicac;ao a 15 de dezembro. 

Objetivo 9 - Avalia~ao da satisfa~~fo dos utilizadores 

Indicador 13 - Nfvel de satisfac;ao dos utilizadores 
Meta: 3 a 4 
Realizado: 4,42 

Foi disponibilizado aos utilizadores da DGACCP, via Web, atraves de um link 
criado para o efeito, um questionario que versou sabre um conjunto de 
tematicas relativas ao modo coma sao percecionados as servic;os prestados, a 
fim de aferir o grau de satisfac;ao dos mesmos. 
0 questionario teve natureza confidencial e o seu tratamento foi efetuado de 
uma forma global, nao sendo sujeito a uma analise lndividualizada, respeitando 
o seu anonimato. 
A escala aplicada fol de 1 a 5, correspondendo o nfvel 1 a Muito insatisfeito e o 
nfvel 5 a Muito satisfeito. 0 fndice global de satisfac;ao foi de 4,42, o que 
corresponde a uma taxa de realizac;ao de 110,50%, tendo em conta que a meta 
prevista se situava entre 3 a 4. 
0 objetivo foi superado. 

Indicador 14 - Prazo de implementac;ao de uma metodologia on-line para 
aplicac;ao dos questionarios 
Meta: 1 a 31 de dezembro 
Realizado: 31 dezembro 

Objetivo cumprido. Este objetivo foi definido coma transversal a todas as 
unidades organicas do Ministerio dos Negocios Estrangeiros. 

Objetivo 10 - Melhorar um conjunto de poHticas de gestao de pessoas 
visando a qualifica~ao, capacita~ao e satisfa~ao dos colaboradores 

Indicador 15 - Taxa de execuc;ao do piano de formac;ao aprovado 
Meta: 75% a 85% 
Realizado: 100% 

A taxa de execuc;ao do piano de formac;ao aprovado foi de 100% o que 
corresponde a uma taxa de realizac;ao de 117 ,64%, tendo nesta medida o 
objetivo sido superado. 

Indicador 16 - Nfvel de satisfac;ao dos colaboradores 
Meta: 3 a 4 
Realizado: 4,13 

Com vista a avaliar o nfvel de satisfac;ao e de motivac;ao dos colaboradores foi 
criaclo um questionario que versou um conjunto de tematicas relativas ao modo 
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coma percecionaram a organ iza~ao no exerdcio das atividades que 
desenvolvem. 
O questionario teve natureza confidencia l e foi disponibilizado aos dirigentes 
intermedios e demais trabalhadores atraves da pagina da intranet do MNE. 
O seu preenchimento e tratamento foi efetuado em conformidade com os 
prindpios de anonimato e confidencialidade. 
Obteve-se uma taxa de respostas de 41,80% e um fndice, bastante positive, de 
4,13 de satisfac;ao global dos trabalhadores com a DGACCP. 
0 objetivo foi claramente superado. 

4.3. Analise dos recursos utilizados: Humanos e Financeiro 

Recursos Hmnanos 

0 Mapa de Pessoa! da DGACCP aquando da elabora~ao do QUAR de 2013, 
identificava um total de 89 pestos de trabalho, dos quais 13 consubstanciavam 
lugares de Direc;ao superior e intermedia. 

A analise comparativa entre o numero de efetivos planeados no infcio do ano e 
OS apurados, a data de 31 de dezembro de 2013, permite concluir pela redu~ao 
de 12 postos de trabalho, quer pela via cla aposentac;ao, quer por terem sido 
reequacionaclos no ambito do desfgnio preconizaclo no PREMAC de 
racionalizac;ao de efetivos, que nao permitiu a sua substituic;ao/ocupac;ao. 

Na Tabela seguinte e sistematizada a pontuac;ao planeada aquando da 
elaborac;ao do QUAR e a efetivamente realizada, tendo por referencial os dados 
do Balanc;o Social da DGACCP apurados a 31 de dezembro de 2013, no qual se 
contabilizam um total de 77 colaboradores em func;oes no final do ano. 

Recursos Humanos Pontua~ao Planeados Executados Desvio 

Dlrlgentes - Dire~ao Superior 40 2 2 0 

Dlrigentes - Dire~ao Intermedla e 176 11 11 0 
Chefes de equlpa 

Diplomata 60 5 9 4 

Tecnico Superior 324 27 24 -3 

Assistente Tecnlco 312 39 27 -12 

Assistente Operacional 25 5 4 -1 

Total 937 89 77 -12 
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Recursos Financeiros 

As fontes de financiamento da DGACCP resultam das dota~oes atribufdas pelo 
Or~amento de Estado. 

0 instrumento de execu~ao financeira da DGACCP em 2013, encontra-se 
enquadrado no Or~amento de Funcionamento da Secretaria Geral do Ministerio 
dos Neg6cios Estrangeiros. 

Para 2013, foi aprovado um or~amento inicia l para a DGACCP no montante de 
3.266.280 milhoes de euros. 

Contudo, no cumprimento do disposto, em materia de disciplina or~amental, na 
Lei que aprova o Or~amento do Estado para o ano de 2013, procedeu-se a 
cativa~ao das dota~oes on;amentais iniciais pelos montantes e nas rubricas 
identificadas no diploma, o que, face a realidade or~amenta l da DGACCP se 
traduziu numa cativa~ao de 4,8% do or~amento inicial. 

As dota~oes or~amenta is iniciais e corrigidas (lei do OE) bem como as dota~oes 
executadas pela DGACCP sao as que constam da Tabela seguinte. 

l- ~ - . - Or amento Despesas por Dotac;ao Catlvac;oes Cc; . 'cl Exec11taclo Taxa de 
agrupamento Inlclal LOE .omg~ 0 execuc;ao D1spomvel 

Despesas com 
2.491.077 47.449 2.531.336 2.341.777 92,5% 

_pessoal 
Aquisi<;ao de bens e 

677.921 l 110.076 982.152 I 988.383 1 101% 
serv!<;os 
Juros e outros 

_ encargos 
0 0 310 327 105% 

Transferencias 
15.000 0 20.800 23.760 114% correntes 

Outras despesas 
82.282 0 1.000 498 50% 

correntes 
Aquisi<;ao de bens de 

1.932 1.931 100% 
capital --

TOTAL 3.266.280 157.5 25 3.537.530 3 .356.677 95% 

A taxa de execu~ao or~amenta l da DGACCP situou-se em 95%. 
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1 .. 4 . Avalia~ao das atividades realizadas em 2013 por unidades 
organicas 

Direc;ao de Servic;os de Administrac;ao e Protec;ao Consulares - SAC 

RELATORIO DE ATIVIDADES 2013 

A semelhanc;a do que sucedeu em 2012, o ano de 2013 continuou a registar 
uma diminuic;ao dos recursos humanos da DSAC: 4 aposentac;oes de 
funcionarios que nao foram substituldos. Atendendo ao numero crescente de 
portugueses residentes no estrangeiro e ao consequente aumento das 
solicitac;oes que nos sao dirigidas tanto pelos particulares, diretamente, coma 
atraves dos postos consulares e entidades publicas, tais coma tribunais e 
conservat6rias, esta e uma situac;ao que importa acautelar. 

A entrada em vigor do sistema de cobranc;a no Servic;o de Atendimento ao 
Publico, em agosto de 2013, passando a arrecadar receitas na ordem dos 
2.000€ por dia, foi a mudanc;a mais marcante registada no curso deste ano. 

DIVISAO DE PLANEAMENTO E ADMINISTRAtAO CONSULAR 

A Divisao de Planeamento e Administrac;ao Consular desenvolveu em 2013 as 
atividades a seguir indicadas: 

1. Consulados Honorarios 

No ambito da sua competencia para propor a criac;ao, extinc;ao e encerramento, 
bem coma a nomeac;ao e exonerac;ao dos consules honorarios, esta Divisao 
acompanhou: 

a Criac;ao dos seguintes consulados honorarios, tendo sido publicados os 
respetivos despachos em Diario da Republica: 

~ Belize 
~ Bolonha 
~ Chennai 
~ Dar-es-Salam 
~ Hamilton 
~ Sao Petersburgo 
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~ Tbilisi 
~ Vilnius 

Relat6rio d~dadcs 20131 20_1_3 __ 

• Nomeac;ao dos seguintes consules honoraries, tendo sido publicados OS 

respetivos despachos em Diario da Republica: 

~ Antalya 
~ Belize 
~ Belfast 
~ Bolon ha 
~ Chennai 
~ Georgetown 
~ Gotemburgo 
~ Hamilton 
~ Ilha do Sal 
~ Ilhas Faroe 
~ Malabo 
~ Maracaibo 
~ Mascate 
~ Mumbai 
~ Niter6i 
~ Salonica 
~ Sao Petersburgo 

II Exonerac;ao dos seguintes consules honorarios, tendo sido publicado OS 

respetivos despachos em Diario da Republlca: 

~ Belfast 
~ Durham 
~ Goiania 
~ Gotemburgo 
~ Esmirna 
~ Laos 
~ Maracaibo 
~ Nagoya 
~ Niter6i 
~ Windhoek 
~ Salonica 
~ Vienciana 
~ Veneza 

11 Extinc;ao de consulados honorarios, tendo sido publicado os respetivos 
despachos em Diario da Republica: 

);> Windhoek 
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n Prepara~ao de portarias de atribuic_;ao de competencia alargadas aos 
Consulados Honorarios de Portugal em Houston, Miami, Chicago, Honolulu, 
Filadelfia, Hamilton e Clermond-Ferrand. 

• Atualizac_;ao da lista de contactos dos consulados honoraries disponfvel no 
Portal das Comunidades Portuguesas. Atual iza~ao das Bases de Dados em 
Access e Excell relativas aos consulados honorarios ea postos de carreira. 

• Elabora~ao de parecer sabre os subsf dios a atribuir aos consulados 
honorarios para o ano de 2013 e prepara~ao da proposta dos subsfdios a 
atribuir em 2014. 

2. Organiza~ao da Rede Consular 

• Mediante pareceres das representa~oes diplomaticas, foram elaboradas 
propostas de a ltera~ao das areas de jurisdi~ao consular dos Consulados de 
Portugal na Venezuela; redefinidas as areas de jurisdi~ao dos Consulados 
Gerais de Portugal no Reino Unido (Landres e Manchester); e alterada a 
dependencia do Consulado Honorario de Portugal em Quelimane da 
jurisdi~ao do Consulado Geral de Portugal em Maputo para o Consulado 
Geral de Portugal na Beira. 

0 Presta~ao de informa~ao sabre questoes relativas a areas de jurisdi~~fo 
consular e atua liza~ao da lista existente nos Servi~os. 

• No amblto da modernlza~ao e lnformatiza~ao dos servl~os consulares, fol 
implementado o Sistema de Cartao de Cidadao e SIRIC em 6 pastas 
consulares: Sion, Andorra, Sevilha, Belo Horizonte, New Bedford e Benguela. 
Foi prestado apoio a realiza~ao de a~oes de forma~ao nesses postos 
consulares, em coordena~ao com o Departamento de Tecnologias de 
Informa~ao e o Institute de Registos e Notariado. 

• Solicita~ao por circular telegrafica aos pastas do envio dos Relat6rios e 
Atividades e Pianos de Missao, bem coma de parecer sabre o funcionamento 
dos consulados honorarios. Prepara~ao e elabora~ao de uma proposta para 
um nova modelo de relat6rio de atividades. 

11 Preparac_;ao e e labora~ao de um projeto de revisao do Regulamento 
Consular. 

• Acompanhamento da realiza~ao das permanencias consulares efetuadas 
pelos postos durante o anode 2013. 

3. Apoio aos Postos Consulares 

11 Analise e tratamento de queixas e reclama~oes relativas aos servic_;os e 
atendimento nos postos consulares. 
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• Apoio ao regular funcionamento dos postos consulares atraves de 
esclarecimentos das duvidas colocadas no ambito de registo civil, notariado, 
aplica~ao da Lei da Nacionalidade, do Regulamento Consular e da Tabela cle 
Emolumentos Consulares. 

• Monitoriza~ao dos processos de substitui~ao legal da chefia dos pastas, 
quando necessario por motivo de ausencia dos titulares. 

0 Missao de servi~o publico, no perfodo compreendido entre o dia 14/11/13 e 
o dia 30/11/13, no Escritorio Consular em Ajacio, de forma a acompanhar a 
realiza~ao de uma Permanencia Consular do Consulado Geral de Marselha e, 
em geral, prestar apoio a comunidade local no processo de redefini~ao da 
representa~ao consular portuguesa na Corsega. 

4. Elaborac;ao de contributos para visitas e deslocac;oes 
governamentais e cerim6nias de apresentac;ao de cartas 
credenciais em relac;ao aos seguintes paises: 

• Africa do Sul, Alemanha, Andorra, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Australia, 
Austria, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria, Cabo 
Verde, Canada, Cazaquistao, China, Chile, Chipre, Croacia, Colombia, Coreia 
do Sul, Costa do Marfim, Cuba, Emiratos Arabes Unidos, El Salvador, 
Espanha, Eslovaquia, Eslovenia, Eti6pia, Estados Unidos da America, 
Filipinas, Finlandia, Fran~a, Gana, Gabao, Georgia, Grecia, Guine-Equatorlal, 
Hungria, India, Indonesia, Iraque, Irlanda, Irao, Israel, Letonia, Ubia, 
Luxemburgo, Mali, Malaui, Monaco, Marrocos, Mexico, Mo~ambique, 
Namibia, Nigeria, Noruega, Nova Zelandia, Panama, Peru, Polonia, Qatar, 
Quenia, Reino Unido, Republica Democratica do Congo, Republica Checa, 
Republica Dominicana, Romenia, Russia, Sao Tome e Principe, Senegal, 
Servia, Suazilandia, Suecia, Sul~a, Timor-Leste, Tunisia, Turquia, Ucrania, 
Uruguai, Uzbequistao, Venezuela. 

o Foi ainda efetuado contributo para o Relat6rio Anual de Seguran~a Interna 
e para o Servi~o Europeu para a A~ao Extern a. 

5. Cooperac;ao consular 

• Conti nua~ao da negocia~ao de um Memoranda de Entendimento sabre 
Coopera~ao Consular com o Equador. 

0 Acompanhamento da execu~ao dos acordos de coopera~ao consular 
assinados entre Portugal e palses terceiros. 
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DIVISAO DE PROTE~AO CONSULAR 

A Divisao de Protec;ao Consular deu continuidade ao trabalho desenvolvido 
anteriormente de apoio e acompanhamento aos cidadaos nacionais que se 
encontram no estrangeiro, em especial daqueles que foram vftirnas de sinistro, 
falecidos, detidos, indocumentados, vftimas de furto e desaparecidos. 0 apoio 
referido e extensivo as respetivas famflias, norneadarnente em casos de 
nacionais falecidos, acidentados, desaparecidos ou detidos no estrangeiro. 

Atendendo a atual crise financeira e a consequente vaga de emigrac;ao, 
verificou-se urn volume substancial de pedidos de assistencia em 2013: 34 
repatriac;oes, 145 novas detidos, 70 6bitos e 19 pedidos de apoio diversos. 

1. Repatria~oes 

• Em 2013, forarn tratados 86 pedidos de repatriac;ao de nacionais que se 
encontram no estrangeiro e que nao tern meios para regressar a Portugal. 
Destes, apenas 34 se efetivaram. Regista-se assirn uma diminuic;ao face a 
2011 e 2012, anos em que foram tratados 119 e 99 processos, 
respetivamente, que se podera atribuir a um maior rigor na analise de cada 
situac;ao par parte dos pastas consulares e capacidade de resoluc;ao das 
situac;oes junta de familiares e/ou amigos, bem coma a substancial 
diminuic;ao do seu orc;amento de funcionamento. 

0 Apesar da reduc;ao no nurnero de repatriac;oes, em 2013, a despesa foi 
superior aos anos anteriores. Tai deve-se ao facto de terem existido duas 
repatriac;oes sanitarias extremamente onerosas - uma de Abu Dhabi 
(9.167,36€) e outra da Mauritania (10.000€). Se descontarmos o valor 
destas, o montante despendido com repatriac;oes mantem-se sensivelmente 
igual ao de 2012. 

• Constata-se igualmente o aumento do nurnero de casos de repatriac;oes com 
necessidade de apoio social a chegada, isto e, pessoas que nao tern 
qualquer estrutura familiar au afetiva de suporte. 

11 Em 2013, verificou-se uma diminuic;ao nos reembolsos de dfviclas relativas a 
repatriac;oes efetuadas. Dos 34 repatriaclos, apenas 1 liquidou a dfvida e 5 
estao a paga-la em prestac;oes. Dos restantes avisos de pagamento ate 
agora enviados, 16 foram recebidos e 9 foram devolvidos por motive de a 
morada estar errada ou de o destinatario nao o ter levantado. Regista-se 
uma situac;ao de pedido de morat6ria no pagamento, que foi concedida, e 
um outro caso de falecimento do repatriado, cujo processo de reembolso 
nao teve anclamento. 
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Total ~nclldo J 58.619,40€ 

Recu1>erado ate a J 19.210,31€ 
data _L 

2011 2012 
~06-3,7_7_€ ---l-B.3- 52,45€ 

1 1 2~227,69€ I 9.520,43€ 

2013 

y.578,43€--= 

_ L 4.775,58€ 

• Apoio aos Postos na analise da admissibilidade das repatriac;oes, 
nomeadamente atraves da consulta a " lista negra" de reincidentes e da 
verificac;ao da situac;ao financeira dos requerentes e suas famflias, de forma 
a evitar abusos. 

• Organizac;ao e tratamento dos processos de reembolso das despesas de 
repatriac;;ao junto dos proprios repatriados e, posteriormente, caso o 
pagamento voluntario nao seja efetuado, por intermedio das instancias 
judiciais. 

• Atualizac;ao e tratamento estatfstico das informac;oes relativas aos processos 
de repatriac;ao. 

2. Detidos no estrangeiro 

• No decurso do anode 2013, registaram-se 145 novos detidos portugueses 
no estrangeiro. Estes dados nao sao exaustivos em vi rtude dos servic;os 
competentes do Ministerio dos Negocios Estrangeiros so terem 
conhecimento dos motivos da detenc;ao quando e sollcltado apolo consular 
pelos proprios, conforme disposto no artigo 36° da Convenc;ao de Viena 
sobre Relac;oes Consulares. 

° Criac;ao de uma nova base de dados relativa aos nacionais detidos no 
estrangeiro, em formato excell e com novos campos, alimentada por 
informac;oes recolhidas junto dos postos consulares e tambem junto de 
familiares. A introduc;ao de dados na nova base de dados esteve a cargo de 
duas estagiari as que, integradas no Programa de Estagios do MNE, 
trabalharam no SAC de Abril a Junho. 

• Produc;ao de uma nova "Ficha de Detido", circulada por todos os postos 
consulares, tendo em vista recolher as informac;;oes que estatisticamente 
mais interessam para os decisores. 

• Elaborac;;ao do "Relatorio sobre detidos portugueses no estrangeiro 
entre 2009 e 2013" com a analise dos dados estatfsticos disponfveis sobre 
os principais pafses de detenc;ao, motivac;oes e perfil dos detidos. 

• Esclarecimento de duvidas quanta aos processes e informac;ao das famflias, 
quando solicitado pelo detido. 
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• Encaminhamento, atraves da mala diplomatica, de 198 volumes destinados 
a detidos fora da Europa, com bens essenciais nao-peredveis, remetidos 
pelos seus familiares. 

• Compila\;ao de informa\;ao estatfstica solicitada par entidades publicas 
(Ministerio da Administra~ao Interna, Polfcia Judiciaria) e por 6rgaos de 
comunica~ao social. 

3 . Obitos 

• Foram tratados 70 processos de cidadaos portugueses falecidos no 
estrangeiro (menos 29 do que em 2012). 

• Execu~ao de diligencias no sentido de loca lizar e informar a famflia do 
cidadao falecido. 

II Presta~ao de apoio aos postos e as famflias no que respeita a documenta~ao 
relativa ao 6bito. 

11 Atualiza\;ao de base de dados sabre cidadaos nacionais vftimas de crimes 
violentos (assassinatos, raptos, assaltos violentos) no estrangeiro. 

4. Paradeiros 

° Foram respondidos 4.438 (mais 881 do que em 2012) pedidos de 
informa~ao sabre o paradeiro de cidadaos nacionais no estrangeiro 
formulados pelos Tribunais, solicitadores, agentes de execu~ao e familiares. 

s. Pedidos diversos 

11 Resposta a pedidos de informa~ao formulados por particulares atraves de e
mail sobre os servi~os prestados pelos postos consulares. 

11 Rece~ao e encaminhamento de bens e documentos de nacionais extraviados 
no estrangeiro aos seus proprietarios ou as entidades emissoras, para 
destrui~ao. 

6. Coopera~ao consular europeia 

• Participa\;ao em 6 reunioes do Grupo de Trabalho de Assuntos Consulares do 
Conselho da Uniao Europeia (COCON): 11 de janeiro, 12 de abril, 14 de 
junho, 12 de julho, 20 de setembro, 6 de dezembro. 

• Acompanhamento da negocia~ao da proposta de Diretiva sabre a Prote~ao 
Consular dos Cidadaos europeus nao-representados em palses terceiros. 
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• Atualizac,;ao da informac,;ao no portal CoOL- Consular Online; 

DIVISAO DE EMERGENCIA CONSULAR 

Em 2013, a Divisao de Emergencia Consular (DEC) continuou a assegurar um 
atendimento permanente das linhas telef6nicas de emergencia 707202000, 
961706472 e 217929714. 

1. Portal das Comunidades Portuguesas e conselhos aos viajantes 

Verifica-se um crescente interesse e consulta da informac,;ao disponfvel no Portal 
das Comunidades Portuguesas, em especial no que diz respeito aos alertas e 
aos conselhos aos viajantes. 

° Foram atualizados os contactos relativos a 19 pastas consulares. 

11 Foram inseridos ou alterados 31 alertas aos viajantes relativos a situac,;oes 
de emergencia. 

11 Foram inseridos 115 avisos aos viajantes, correspondendo a situac,;oes a 
que os viajantes devem estar atentos, mas que nao constituem ainda 
situac,;oes de emergencia. 

• No que respeita ao restante tear das paginas dos Conselhos aos Viajantes, 
em 2013: 

o Concluiu-se a fase de uniformizac,;ao da organizac,;ao dos textos 
constantes dos "Conselhos aos viajantes", tendo sido revistas e 
corrigidas 177 paginas; 

o Foram emitidas circulares telegraficas em 4 de fevereiro, 13 de 
julho e 26 de setembro para todos os pastas, relembrando a 
necessidade de comunicarem semestralmente a sua avaliac,;ao 
sabre a adequac,;ao do tear dos Conselhos Viajantes relativos aos 
pafses das suas areas de jurisdic,;ao e de proporem alterac,;oes 
pertinentes; 

o Foram realizadas 323 ( +64,8%) alterac,;oes ao tear de Conselhos 
aos Viajantes na sequencia de propostas enviadas pelas 
embaixadas e consulados; 

o 0 numero de pafses cujos Conselhos aos Viajantes foram 
atualizados ha menos de um ano subiu de 55 (em 31-12-2012) 
para 131 (+138%) em 31-12-2013. 
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2. Planeamento e treino de operac;oes de evacuac;ao de nao~ 
combatentes 

Dando seguimento ao desenvolvimento do Plano Regresso Geral aprovado pelo 
Conselho de Ministros em 3 de maio de 2012, foram desenvolvidas diversas 
iniciativas no sentido de melhorar os pianos existentes e reforc;ar a capacitac;ao 
de planeamento e execuc;ao de operac;oes de evacuac;ao de nao-combatentes 
(NEO). 

A CPAT (Contingency Planning Assistance Team) nacional, que integra 
elementos do Estado-Maior General das Forc;as Armadas (EMGFA) e do MNE 
(DGACCP), realizou uma missao de reconhecimento, avaliac;ao e revisao do 
Plano de contingencia e evacuac;ao na Republica Democratica do Congo, em 
maio. 

No ambito do NEO Coordination Group (NCG), foi transmitida, semestralmente, 
ao Estado-Maior General das Forc;as Armadas (EMGFA) e aos Estados e 
organizac;oes parceiras a listagem dos pafses de maior risco "TOP 5", definida 
pela DGACCP. A DEC participou na 26a conferencia do NCG em outubro 
(Bruxelas), na qual foi realizado um Top Table Exercice no cenario do Lfbano, 
envolvendo 14 paf ses. 

A DEC participou ainda no exerdcio "Joint Mindset 2013" promovido pelo 
Instituto de Estudos Superiores Militares; esteve envolvida no exerdcio 
"Pegasus 2013" promovido pela Delegac;ao da UE em Pequim; apoiou a revisao 
em curso dos pianos de contingencia para Caba Verde e Moc;ambique; forneceu 
contributos a Embaixada em Pequim para a elaborac;ao de um piano conjunto 
da UE na China e promoveu aquisic;oes necessarias a execuc;ao do piano da 
Guine-Bissau. 

3. Atuac;ao em situac;oes de crise 

Em 2013, a DEC registou um aumento exponencial de casos crise ou de 
emergencia comprovada, que subiram de 134 para 435 (+225%). 

Destaquem-se alguns tipos de casos que exigiram mais tempo e maior 
intensidade de acompanhamento: acidentes ferroviarios (Santiago de 
Compostela e Otava), acidentes de trabalho (Africa do Sul, Alemanha, Brasil), 
acidentes rodoviarios (Espanha, Franc;a, Italia, Mauritania), atentados (Estados 
Unidos, Nairobi e Praga), instabilidade ou conflitos (Brasil, Egipto, Ubano, Ubia, 
Mali, Moc;ambique, Republica Centro-africana, Sudao do Sul), 6bitos (Reino 
Unido), raptos (Moc;ambique, Venezuela), preparac;ao das Jornadas Mundiais da 
Juventude no Rio de Janeiro, retenc;ao de passageiros no aeroporto (Franc;a), 
tiroteios (Estados Unidos, Sufc;a) e tuf6es (Filipinas, Japao, Mexico, Vietname). 

Assinale-se, em particular, o acompanhamento do desastre aereo do voo TM 
470 das Linhas Aereas Moc;ambicanas na Namibia. 
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4. Apoio quotidiano 

Em 2013, a DEC processou 13.200 chamadas telef6nicas (-9,6% do que em 
2012) e 10.800 mensagens por correio eletr6nico (-1,4%), muitas das quais 
sabre temas que naa competem a DEC, nem, par vezes, a DGACCP ou ao 
pr6prio MNE, mas que receberam o encaminhamento mais conveniente para os 
utentes. 

11 Comunica<;;ao de desloca<;;oes de visitas de estudo de alunos portugueses ao 
estrangeiro. 

a Esclarecimento de duvidas a particulares no que concerne aos documentos 
necessarios para empreender uma viagem. 

GABINETE DE ATENDIMENTO AO PUBLICO 

• No dia 8 de Agosto de 2013 entrou em vigor o Despacho Conjunto n.0 

9690/2013, de 24 de julho que autoriza os servi<;;os de atendimento publico 
da DGACCP de Lisboa e Porto a proceder a cobran<;;a de taxas pela pratica 
de atos de legaliza<;;ao de documentos: "pe/a pratica de cada ato de 
reconhecimento de assinatura e de legaliza~ao de documento/ sao cobrados 
$ 00 € (cinco euros}'. Para tal, foi necessario: 

o Implementa<;;~fo de procedimentos para a arrecada<;;ao da receita e 
dep6sito no banco em conjunto com a DGA/SAF; 

o Implementa<;;ao de regras de seguran<;;a em colabora<;;ao com a 
GNR; 

o Cria<;;ao de um sistema de fatura<;;ao (exclusivamente manual); 
o Execu<;;ao de mapas de receita diarios, semanais e mensais; 
o Aquisi<;;ao de material ( cofres e livros de faturas). 

• Alargamento do horario de atendimento, passando a estar aberto das 09.00 
as 12.30 e das 14.00 as 17.00. 

• A l egaliza<;;~fo cle documentos e a principal atividade do gabinete de 
atendimento ao publico localizado em Lisboa, integrado na Dire<;;ao de 
Servi<;;os de Administra<;;ao e Prote<;;ao Consular, com uma media mensal 
de 9.355 documentos. 

MESES LEGALIZA~AO DE 
DOCUMENTOS 

JANEIRO 11077 
FEVEREIRO 10 303 
MAR<;O 9 809 
ABRIL 10 529 
MAIO 11 757 
JUN HO 9142 
JULHO 12 008 
AGOSTO 7 719 
SETEMBRO 8 525 
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NOVEMBRO 
DEZEMBRO 
TOTAL 
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8 816 
6 867 
5 709 

112 261 

a No perfodo de 08/08/2013 a 31/12/2013 efetuaram-se 35.406 atos, o que 
correspondeu a arrecada~ao de receita no montante de 177.030,00 €ea 
emissao de 15.309 faturas manuais. 

• Os documentos legalizados destinam-se, na sua grande maioria: 

o A pedidos de vista de cidadaos portugueses que se deslocam a 
pafses que nae subscreveram a Conven~ao da Apostilha, 
sobretudo, a Angola e a Mo~ambique; 

DISTRIBUIQAO POR PAISES 

EMIRADOS 
ANGOLA MOCAMBIQUE BRASIL ARAB ES OU TR OS 

UNI DOS 
9 364 1 005 165 141 402 

11 955 695 187 1115 2111 

8 509 455 205 3115 255 

9694 367 108 155 205 

10 056 662 235 399 405 

11374 295 125 165 1113 

10 830 585 138 245 210 

6 855 305 115 79 205 

7 905 195 103 96 146 

8 135 177 92 102 310 

61 92 199 109 136 231 

5 235 114 119 91 1110 

100 104 6 134 1 671 2179 3 093 

o A instru~ao de processes para a aquisi~ao da nacionalidade e de 
reagrupamento familiar, sobretudo em favor de cidadaos 
naturalizados portugueses, oriundos da India e do Paquistao; 

• Atendimento telef6nico (media diaria 30) e presencial de cidadaos (media 
diaria 11), solicitando informa~oes e pedidos de ajuda para resolu~ao de 
assuntos relacionados com: 

o Atendimento especffico e instru~ao de processes destinados a 
obten~~fo de certidoes de contagem de tempo de servi~o nos 
PALOP para efeitos de aposenta~ao, certidoes de casamento, 
nascimento e elabora~ao dos respetivos offcios (372 oficios); 

o lnforma~oes e encaminhamento de assuntos relacionados com 
oportunidades de trabalho, comerciais e investimento no 
estrangeiro; 
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o Informa~oes e encaminhamento de assuntos relacionados com 
pedidos de vistas, paradeiros, detidos, repatria~oes, esp61ios, 
6bitos e translada~oes; 

o Pedidos de confirma~ao de contatos de Embaixadas e Consulados 
portugueses e indica~ao de Embaixadas estrangeiras com 
competencia para conceder vistas. 

CENTRO EMISSOR PARA A REDE CONSULAR 

Apesar da importante redu~ao de pessoal com a aposenta~ao da sua 
Coordenadora, Irene Ribeiro, que ate agora nao foi substitufda, o Centro 
Emissor para a Rede Consular (CERC) emitiu 11931 Bilhetes de Identidade, 
tendo recebido um total de 12494 pedidos. Salienta-se ainda a emissao de 
7614 Tftulos de Viagem Unicos (TVU), de 783 passaportes temporaries (PT) e 
de 198 segundos passaportes. 

Movimento de Processos recebidos no ano de 2013 

Meses Bllhete de Identidade 

Janeiro 

Fevereiro 

Mar~o 

Abril 

Malo 

Junho 

Jul ho 

Agosto 

Set embro 

Outubro 

Novembro 

Dezern bro 

TOTAIS 

Reccbldos 

1138 

1369 

940 

1578 

1382 

930 

1283 

867 

804 

1174 

910 

599 

12494 

1 Titulo de Viagem Unica 
2 Passaporte Temporario 
3 Segundo Passaporte 

Emitidos 

1060 

1353 

909 

1556 

020 

807 

1235 

827 

750 

1107 

849 

562 

11931 

Documentos de viagem 

TVU1 PT2 20Pas3 

301 75 10 

392 37 14 

470 64 13 

482 74 17 

549 78 8 

553 70 13 

1170 45 21 

1041 83 15 

520 54 17 

412 62 32 

452 62 15 

1184 79 15 

7614 783 198 
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Para alem dos documentos acima referidos, o CERC: 

• Emitiu 37 passaportes especiais; 

• Preparou o envio de 225 volumes de impressos Bilhete de Identidade e de 
documentos de viagem par mala diplomatica; 

• Elaborou 174 offcios de comunicac_;ao de contumacia ao Servic_;o de 
Estrangeiros e Fronteiras, e notas diversas ao Institute de Registos e 
Notariado; 

• Enviou 260 faxes ao Instituto de Registos e Notariado para correc_;ao de 
registos; 

• Procedeu, a uma media de 5 par dia, ao pedido de cancelamento de Cartao 
de Cidadao; 

0 Solicitou as Conservatorias dos Registos Civis as certidoes necessarias para 
completar os pedidos de Bi lhete de Identidade (media de 2 par dia); 

• Esclareceu duvidas e forneceu orientac_;oes sabre a instruc_;ao de pedidos de 
Bilhete de Identidade e de documentos de viagem urgentes. 

ANALISE RESULTADOS DA DIRE<;AO DE SERVI<;OS DE 
ADMINISTRA<;AO E PROTE<;AO CONSULARES - QUAR 2013 

Obj etivo 1 (Qualidade) - Avalia~ao de satisfa~ao dos utilizadores 

Indicador 1: Nivel de satisfa~ao dos utilizadores 

Realizado: - Foi disponibilizado aos utilizadores da DSAC, via Web, atraves de 
um link criado para o efeito, um questionario que versou sabre um conjunto cle 
tematicas relativas ao modo coma sao percecionados os servic_;os prestados, a 
fim de aferir o grau de satisfac_;ao dos mesmos. 
0 questionario teve natureza confidencial e o seu tratamento foi efetuado de 
uma forma global, nao sendo sujeito a uma analise individualizada, respeitando 
o seu anonimato. 
A escala aplicada foi de 1 a 5, correspondendo o nfvel 1 a Muito insatisfeito e o 
nfvel 5 a Muito satisfeito. 
0 nfvel global de avaliac_;ao apurado foi de 4,9, o que corresponde a uma taxa 
de realizac_;ao de 122,5%, tendo em conta que a meta prevista se situava entre 
3,5 a 4. 

0 objetivo foi largamente atingido. 
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Objetivo 2 (Eficacia) - Assegurar o atendimento dos utentes no 
Gabinete de Atendimento ao Publico 

Indicador 1: numero de utentes atendidos diariamente 

Realizado: Foram atendidos em media 143 utentes por dia, superando OS 

75/90 utentes que se esperava atender. Assim, a taxa de realizac_;ao situou-se 
nos 158,8%. 

A superac_;ao deste indicador justifica-se com a mudanc_;a de instalac_;oes do 
Gabinete de Atendimento ao Publico que, ao passar para um espac_;o dotado de 
maiores dimensoes e melhores condic_;oes, possibilitou a organizac_;ao mais 
eficiente do servic_;o e, consequentemente, o atendimento de um maior numero 
de pessoas. 

Indicador 2: tempo medio de espera 
Realizado: Objetivo atingido, dado que o tempo media de espera (20 minutos) 
manteve-se dentro dos limites previstos (entre 20 e 30 minutos). A taxa de 
realizac_;ao foi de 100%. 

Objetivo 3 (Eficacia) - Garantir a eficacia da resposta em situac;oes de 
emergencia 

Indicador 1: Percentagem de respostas implementadas 

Realizado: Objetivo executado, tendo sido dadas respostas a 90% das 
solicitac_;oes. A meta prevista era a de responder a 70%- 90% das solicitac_;oes. 
A taxa de realizac_;ao foi de 100%. 

Objetivo 4 (Eficacia) - Implementar medidas tendentes a promover a 
Marca Portugal 

lndicador 1: Percentagem de permanencias consulares no 
estrangeiro, face as previstas 

Realizado: Das 545 permanencias consulares inicialmente programadas foram 
realizadas 462. Da relac_;ao entre permanencias previstas e realizadas resulta, 
em termos percentuais, uma taxa de realizac_;ao de 84,77%. 

Objetivo foi atingido, visto que a meta se situava entre os 80% e os 85%. De 
notar que so foram contabi lizadas para o compute das permanencias realizadas 
as que constavam na programa~ao lnicial. A percentagem de realizac_;ao de 
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84,77% e explicada, em parte, pelo despacho de S. Exa. o Ministro de Estado 
e das Finan~as de 8 de abril de 2013, que levou ao cancelamento de varias 
permanencias consulares, e adicionalmente pela diminui~ao, nao prevista, dos 
recurses humanos dos servi~os externos ao longo de 2013. 

Objetivo 5 (Eficiencia) - Reduzir o tempo de resposta a so li cita~oes de 
paradeiros (Tribunais) 

Indicador 1: Tempo de resposta a solicita~oes dos tribunais 

Realizado: Objetivo superado, ja que as respostas foram dadas, em media, 
ate quatro dias. A meta estabelecida era a de dar resposta entre 5 e 9 dias. A 
taxa de realiza~ao foi de 120%. 

Objetivo 6 (Eficiencia) - Melhorar a resposta a pedidos dos postos 
consul ares 

Indicador 1: Tempo medio de resposta as solicita~oes 

Realizado: Objetivo cumprido, vista que se demorou em media 10 dias a 
responder as sollclta~oes dos pastas (dentro dos 10/20 dias previstos). Nesta 
medida, a taxa de realiza~ao situou-se nos 100%. 

Objetivo 7 (Eficiencia) - Garantir a elabora~ao de relatorio de 
atividades dos postos consulares 

Indicador 1: taxa de execu~ao, em fun~ao do numero de postos 
consulares 

Realizado: Objetivo cumprido pois coma resultado das varias circulares no 
sentido de garantir o envio dos relat6rios de atividades, de entre os 121 pastas 
consulares 103 enviaram relat6rios de atividade, o que corresponde a um 
resultado de 85,13%. 
A taxa de realiza~~fo foi de 89,61 %, estando dentro da meta (85% a 95%) 
prevista. 

Objetivo 8 (Qualidade) - Constru~ao de um manual de boas praticas 
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Indicador 1 - Data de apresenta~ao 

Realizado: Objetivo cumprido, tendo sido apresentado e enviado para 
publica<;ao a 15 de dezembro. 

Objetivo 9 (Qualidade) - Assegurar um conjunto de politicas de 
gestao de pessoas, visando a qualifica~ao, capacita~o e satisfa~ao 
dos colaboradores 

Indicador 1 - Taxa de execu~ao do piano de forma~ao aprovado 

Realizado: Objetivo superado, pois a meta era a de frequencia de 80% a 85% 
das a<;oes de forma<;ao do piano aprovado, tendo sido frequentadas 100% das 
a<;oes. Assim, 2 funcionarios tiveram forma<;ao em Registo Civil (60 horas 
cada); 1 funcionario teve forma<;ao em contabilidade consular; 2 funcionarios 
participaram no curso de atendimento tecnico em ingles ( categoria Assistente 
Tecnico) e 2 funcionarios no curso de atendimento em ingles (categoria 
Assistente Operacional). A taxa de realiza<;ao situou-se nos 117,65%. 

Indicador 2 - Nivel de satisfa~ao dos colaboradores 
Realizado: Foi disponibilizado atraves da pagina da intranet do MNE um 
questionario a todos os trabalhadores da DSAC que versou sabre um conjunto 
de tematicas relativas ao modo como percecionaram a dire<_;ao de servi<;os, de 
modo a aferir o grau de satisfa<;ao e de motiva<;ao no exerdcio das atividades 
que desenvolvem. 

0 questionario teve natureza confidencial e o seu tratamento, por sua vez, foi 
efetuado de uma forma global, respeitando o seu anonimato. 
A escala aplicada fol de 1 a 5, correspondendo o nfvel 1 a Muito insatisfeito e o 
nfvel 5 a Muito satisfeito. 
Tendo em conta o n° global de avalia<;oes registadas (31,8%) e a 
correspondente nota<;ao atribufda (entre 1 e 5), o nfvel global de avalia<;ao e 
3,9, o que corresponde a uma taxa de realiza<;ao de 100%, tendo em conta que 
a meta prevista se situava entre 3,5 a 4. 

0 objetivo foi atingido. 
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DIREl;AO DE SERVIl;OS DE EMIGRAl;AO - EMI l 
RELATORIO DE ATIVIDADES 2013 

Objetivo 1. Implementar uma metodologia de avalia~ao 
presencial dos utilizadores dos servi~os e das iniciativas 
organizadas em colabora~ao com outras entidades. 

Realizado: Foram preenchidos 32 questionarios referentes ao atendimento 
presencial, sendo o nfvel de satisfa~ao de 4,92 (grau de satisfa~ao de 1 a 5). 

Objetivo 2. Assegurar o apoio social e juridico a familias e 
cidadaos portugueses nas varias situa~oes que se apresentem. 

1. Apoio Social 

Realizado: Foram apoiados um total de 118 nacionais, sendo 18 de 
repatria~ao sanitaria, 18 de repatriamento com apoio social, 62 de apoio 
social/individual/pontual extraordinario, 20 de deporta~ao/expulsos com apoio 
social, designadamente 8 dos EUA, 6 do Reino Unido, 1 da Russia, 1 do 
Equador, 1 do Brasil, 1 da Espanha, 1 da Fran~a e 1 de Angola (Anexo 1). 

• Opera~ao Natal 

Foram apoiados na epoca natalfcia 261 cidadaos nacionais reclusos no 
estrangeiro, abrangendo 25 pafses, tendo sido despendido o montante de 
3.998,47 € (Anexo 2). 

2. Apoio juridico aos cidadaos portugueses e suas familias residentes 
no estrangeiro, em defesa dos seus direitos e interesses. 

o Apoio Juridico 
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Apoio jurfdico permanente a nacionais e suas famflias, par via eletronica, via 
telefonica, par escrito e presencial. 

Informa~ao a empresas que pretendem destacar trabalhadores portugueses 
para o estrangeiro ou que ja destacaram, por via eletr6nica, via telef6nica e 
presencial. 

Realiza~ao de atendimento par e-mail, telefone e presencial de utentes para 
variados esclarecimentos, contabilizando-se um total de 176 atendimentos. 

• Menores 

Efetuou-se o acompanhamento da situa~ao referente a 9 casos envolvendo 
menores de nacionalidade portuguesa. 

Contactos com entidades competentes: Serv i~os de Seguran~a Social 
Portuguesa, Comissoes de Prote~ao de Crian~as e Javens em Portugal, Tribunal 
de Famflia e Menores, Servi~os Sociais dos pafses de acolhimento e 
representa~ao consular portuguesa. 

Dil igencias: Informa~ao jurf di ca em materia de famflia e menores. 

3. Coopera~ao Bilateral, Multilateral e com Organiza~oes nao 
Governamentais Estrangeiras 

• Coopera~ao Bilateral 

Realiza~ao de di ligencias em materia de Seguran~a Social com as seguintes 
pafses: Argelia, Brasil, Cabo Verde, Filipinas, India, Marrocos, Mo~ambique, 
Tunisia e Ucrania. 

Realiza~ao de diligencias com as seguintes organiza~oes nacionais e 
Embaixadas acreditadas em Portugal: 

- Autoridade para as Condi~oes do Trabalho; 

- Centro Nacional de Pensoes; 

- Dire~ao-Gera l da Seguran~a Social; 

- Gabinete de Estrategia e Planeamento do Ministerio da Solidariedade e da 
Seguran~a Social; 

- Gabinete de Estrategia e Estudos do Ministerio da Economia; 

- Instituto do Emprego e Forma~ao Profissional; 

- Reuniao com Embaixada do Luxemburgo no IEFP, 1 de fevereiro; 
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- Reuniao com Embaixada do Luxemburgo na DGACCP, 5 de fevereiro; 

- Reuniao com Embaixada do Canada na DGACCP, 27 de fevereiro. 

• Coopera~ao Multilateral 

- Comissao Europeia; 

- OCDE. 

• Participa~ao em Negocia~oes Seguran~a Social 

- Reuniao preparatoria da Comissao Mista Luso/Cabo-verdiana, 3 de abril; 

- Comissao Mista Luso/Cabo-verdlana, 8 a 9 de abril. 

• Participa~ao em Grupos de Trabalho, Comissoes e Comites 

- Reuniao do Bureau do Grupo de Trabalho Migrac;oes da OCDE, 4 de junho; 

- Reuniao do Grupo de Trabalho Migrac;oes da OCDE, 6 e 7 de junho; 

Reunioes dos Comites Tecnico e Consultivo para a Livre Circulac;ao de 
Trabalhadores da Comissao Europeia, 14 e 15 de novembro. 

• Seminarios e Conferencias 

- Seminario "Integrac;ao no Mercado de Trabalho dos Imigrantes e seus 
Descendentes: Desenvolvimentos Recentes", Paris, 5 de junho. 

Objetivo 3. Garantir a atualizac;ao e produc;ao de informac;ao 
sobre as comunidades portuguesas e sua caracterizac;ao. 

- Caraterizac;ao das Comunidades Portuguesas residentes no estrangeiro, 
envolvendo a recolha de informac;ao junto dos sites estatfsticos oficiais e dos 
pestos consulares; 

- Elaborac;ao de 167 Fichas Integradas sabre as Comunidades Portuguesas 
radicadas em varies pafses do mundo, sendo que 45 reportam a Africa, 28 a 
America, 29 a Asia, 64 a Europa e 1 Oceania, com vista a prepara~ao de 
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diversas visitas institucionais que decorrerarn em Portugal, e/ou no 
estrangeiro; 

- Cornpila~ao dos contributos dos pafses, solicitados pelos diversos servi~os, 
reunindo a inforrna~ao da EMI, SAC e VCP; 

- Atualiza~ao de um rnapa estatfstico corn estirnativa do nurnero de cidadaos 
portugueses e/ou de origem portuguesa residentes no estrangeiro, corn 
inclusao do nurnero de nacionais, principais cidades/areas/regioes de fixa~ao 
e atividades desenvolvidas; 

- Elabora~ao de Estudos sabre os stocks e fluxos rnigrat6rios portugueses e 
internacionais e a evolu~ao das Rernessas rernetidas pelos portugueses 
residentes no estrangeiro. 

Objetivo 4. Implementar um conjunto de medidas visando o 
apoio cultural, social e juridico das comunidades portuguesas. 

Concretizararn-se 6 iniciativas, designadarnente: 

1. "Portugal no Cora~ao" 

Realizou-se urna edi~ao, em outubro, tendo participado 14 idosos, oriundos de 
pafses de Fora da Europa, conforrne Regularnento vigente, designadarnente da 
Africa do Sul, Argentina, Brasi l e Estados Unidos da America. 

PARTICIPANTES- OUTUDRO 2013 

fl O, PAfs NOME 

1 Afr ica do SUI Jose Humberto Teixeira Joiio 

2 Africa do SUI GC1mano Pereira da Silva 

3 Argffitlna Jose C1lrllo Louren~o Barr acosa 

1 Argentina Julia dos Santos 

5 i\rgenUna Maria Allee Caetano Veloso 

6 i\rgenUna Marla Melena lleto 

7 BrasH Fr andsco da Sliva Marques 

8 Brasil Agostlnho de Abreu Diogo 

9 ll<asil Afonso llenr1que Morals lleto 

10 Brasil Antonio Candido Castelo Branco Macedo 

11 Brasil Concel~o da Sliva dos Reis 

12 ll<asll Marla Jose flunes Vieira 

13 lltasll Simplldo Anadeto Pedro 

M EUA Francisco Antonio de Freit.ss e Sousa 

lOAOE 

70 

81 

7S 

77 

70 

66 

72 

72 

68 

67 

75 

68 

77 

70 

:@.:.Gl' 
·~· 
f«lvtil 

6• COO Ch 

ANOS DE 
AUSENCll\ 

44 

25 

64 

57 

62 

62 

64 

so 
67 

60 

39 

28 

26 

52 
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Na presente edic,;ao, a media de idade dos participantes foi de 72 anos e a 
media de ausencia de vinda a Portugal foi de 50 anos. 

Esta iniciativa e uma parceria da DGACCP, da Fundac,;ao INATEL e da TAP 
Portugal, tendo significado um encargo no valor de 7 .000,00 €. 

2. Medidas ASIC-CP e ASEC-CP 

2.1. Medida ASIC-CP (Apoio social a idosos carenciados das 
comunidades portuguesas) 

PROCESSOS ASIC· CP 2013 (atas n°s. 1 a 34 de 2013) 

Palses Candldaturas Deferldos Indeferlclos Cessados Total 

Africa do Sul 5 2 1 0 8 

Brasil 22 15 1 2 40 

M~amblque 5 4 0 0 9 

TOTAL 32 21 2 2 57 

De salientar que, no 4° trimestre de 2013, registaram-se 947 beneficiarios em 
pagamento, distribufdos por 16 pafses - Angola (21), Argentina (19), Brasi l 

(637), Colombia (1), Caba Verde (6), Marrocos (1), Macau (1), Moc,;ambique 
(71), Uruguai (8), R.D.Congo (2), Venezuela (85), Africa do Sul (64), Zimbabwe 

(28), India (1), Namibia (1) e Suazilandia (1). 

Despesa global: 2.232.011,09 € (Anexo 3). 

2.2. Medida ASEC-CP - Apoio Social a Emigrantes Carenciados 
das Comunidades Portuguesas 

Registaram-se 22 processos de ASEC-CP, sendo deferidos 9 candidaturas, 
distribufdas por 7 Postos consulares - Sao Paulo (3), Curitiba (1), Praia (1), 
Windhoek (1), Pretoria (1), Bogota (1) e Abu Dhabi (1). 

Despesa: 22.458,68 € 

47 



~t6rio de Atividades 20 131 2013 

2.3. Total de processos analisados - Medidas ASIC-CP e ASEC-CP 

Foram analisados, em sede de CAAA - Comissao de Avaliac;ao, Analise e 
Acompanhamento, um total de 792 processes, dos quais 86 reclamac;oes, 68 
indeferimentos, 520 cessac;oes, 91 deferimentos e 5 audiencias de interessados 
de processes ASIC-CP, sendo os restantes 22 processes ASEC-CP. 

3. Apoio social e acolhimento a cidadaos portugueses repatriados, 
deportados e expulsos 

- Repatriac;oes: 36 

Repatria~ao sanitaria 
_____ Naclonais ~dos 

18 

Despesas: 160,00 € 

- Deportados/Expulsos com apoio social : 20 

Pais 

EUA 
Reino Unido 

Russia 
Equador 

Brasil 
Espanha 
Franc;a 
Angola 

Despesas: 248,0 5 € 

- Apoio social diverse: 62 

Repatria~ao c/ apoio social 
Nacion a ls J!QQlados 

18 

Deportac;ao/Expulsao 

8 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Foi possfvel conceder apoio, nas suas diversas vertentes, sem que tal 
tenha implicado despesa para o Estado. 

Despesas: 00,00 € 
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4. Apoio juridico a deportados nos EUA 

Contrato com a sociedade de advogados Watt & Sylvia, para patrodnio 
judiciario aos portugueses residentes nos EUA em risco de deporta~ao. 

5. Opera~ao Natal 

Foram apoiados na epoca natalfcia 261 cidadaos nacionais recluses no 
estrangeiro, abrangendo 25 pafses. Este apoio significou um encargo de 
3.998,47 €. 

Objetivo 5. Garantir o apoio a iniciativas de ambito cultural que 
contribuam para refor~ar a liga~ao com Portugal. 

Concretizaram-se 5 iniciativas, designadamente: 

1. Apoio a jovens luso-descendentes 

No ambito da qualifi ca~ao dos jovens portugueses e luso-descendentes e tendo 
em conta a sua mobilidade geografica e social foram implementadas 2 
iniciativas: 

e Bolsas de estudo SECP 

Foram atribufdas balsas de estudo para alunos portugueses ou luso
descendentes que frequentam o ensino superior em Fran~a, promovidas pela 
Embaixada de Portugal em Paris, respetivamente 3 bolsas de estudo. Este apoio 
significou um encargo no valor total de 4.800,00 €. 

o Concursos Literarios 

Foi atribufdo um subsfdio para a 8a edi~ao das "Olimpfadas da Lingua 
Portuguesa", concurso literario realizado pela Associa~ao Cultural de Expressao 
Portuguesa - ACEP (Suf~a) . Este apoio significou um encargo no valor de 
1.000,00 €. 

Foi tambem atribufdo um subsfdio para a 16a ed i~ao do "Concurso de Poesia 
Lus6fona", realizado pela Associa~ao Culturelle Portugaise de Neuilly-Sur-Seine. 
Este apoio significou um encargo no valor de 1.000,00 €. 
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2. Encontro Mundial "Mulhe1·es da Diaspora "Expressoes Femininas da 
Cidadania" 

Esta iniciativa decorreu de 24 a 25 de novembro, em Lisboa, tendo participado 
mulheres portuguesas e luso-descendentes que se destacam nas mais diversas 
areas nos pafses onde residem. Este apoio significou um encargo no valor de 
30.000,00 €. 

3. Encontro "Mulheres Portuguesas na America" 

Esta iniciativa decorreu de 5 a 26 de outubro, em Nova Iorque e New Jersey, 
tendo participado mulheres portuguesas e luso-descendentes que se destacam 
nas mais diversas areas naquele pafs. Este apoio significou um encargo no valor 
de 25.000,00 €. 

4. Curso Mundial de Forma~ao de Dirigentes Associativos da Diaspora 

A DGACCP apoiou com 35.000,00€ a realiza~ao do "Curso Mundial de Forma~ao 
de Dirigentes Associativos da Diaspora", no qual participaram 30 jovens 
residentes nas comunidades portuguesas. 
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Curso Mundial de Forma!;ao de Dirigentes Associativos da Diaspora 

PARTICIPANTES- FEVEREIRO 2013 

PA is AREA CONSULAR NOME 

I Africa do Sul Joanesburo Dominic Pals 

2 Africa do Sul Pret6rlo Miguel Jose 

3 Alemanha Dusseldorf Paulo Sliva 

4 Aleman ha Estugarda Jose Loureiro 

5 ArgenUna Buenos Aires Martin d'Ollvelra 

6 ArgenUna Buenos Aires Agustina Amaro 

7 Argentina Comodoro Alejandra Meodon~a 

8 Brasll llefern Ellete Santos 

9 Brasil Porto Alegre Ivan Pafm 

10 Brasil Rio de Janeiro Ana Morgado 

11 Brasll Sao Paulo Ant6nlo Fernandes 

12 Brasil Siio Paulo Fabio Vaz 

13 Canada Toronto CilUa Caramujo 

M China Macau Henrlque Fernandes 

15 EUA Newark Jubllo Afonso 

16 EUA Providence Helder Cunha 

17 EUA Sao Frandsco David Garda 

10 EUA Sao frandsco Mid1ael Teixeira 

19 Fran~a Lyon Luis Marques 

20 Fran91 Paris Anna Martins 

21 Franyi Paris Joaqulm Antunes 

22 Fran~ Toulouse Manuel Gra~a 

23 Luxemburgo Luxemburgo S6nla Tomas 

24 Reio Unldo Landres Marla Teodoro 

25 Reio Unldo Landres ~l.Jnuel Santos 

26 Su l~ Genebra llrnno Marques 

27 Sul\<) Zurlque Jorge Rodrigues 

28 Urugual Montcvtdeu VM ana Bonino 

29 Venezuela Caracas Jose Fernandes 

30 Venezuela Valencia Klara Santos 

Objetivo 6. Assegurar o apoio ao associativismo e centros 
difusores de cultura portuguesa nas comunidades portuguesas. 

1. Atividades culturais, recreativas e desportivas do movimento 
associativo e centros difusores da cultura portuguesa 

Este apoio traduziu-se na atribui~ao de subsidies e na oferta de materiais 
destinados a diversas atividades/iniciativas enquadradas nos pianos de 
atividacles das associa~oes de portugueses, designadamente: 

atividades culturais, recreativas e desportivas; 
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- comemora~ao de efemerides (25 de Abril, Dia de Portugal, 5 de 

Outubro); 
- participa~ao dvica e polftica nos pafses de acolhimento; 
- semanas e quinzenas culturais; 
- exposi~oes e espetaculos; 
- des loca~oes de grupos; 
- constru~ao e/ou reconstru~ao de sedes; 
- apoios a edi~oes de livros, revistas e CD's; 
- apoios a aquisi~ao de livros escolares. 

2. Ensino da Lingua e Cultura Portuguesas 

2.1. Apoio financeiro ou material 

Este apoio traduziu-se na atri bui~ao de subsfdios para as seguintes iniciativas: 

- aa edi~ao das "Olimpfadas da Ungua Portuguesa", pela Associa~ao 
Cultural de Expressao Portuguesa - ACEP (Suf~a) - 1.000,00 €. 

- 59°. Feira do Livro em Porto Alegre - "Seminario Novas Formas de 
Integra~ao Intercambio entre Portugal e Brasil" - 3.100,00€; 

- Livros escolares para a biblioteca da High School em Hudson - Clube 
Portugues de Hudson - 2.940,95€; 

- Promo~ao do ensino da lingua e da cu ltura portuguesas, pelo Instituto 
Lus6fono de Pontault-Combault - 3.500,00€; 

- Congresso da Ungua Portuguesa no Mundo e reda~ao de conclusoes -
Associa~ao de Terminologia Europeia Aplicada - A.T.E.A. - 12.000,00. 

- Gala Proverbo - Festa da Lingua Portuguesa - Sport Club Portugues em 
Newark - 5.000,00€; 

- Cicio de sessoes/debates para promover a lfngua - Clube Portugues de 
Esteban Echeverria - 15.000,00€ 

2.2. Informa~ao em materias de Ensino 

Foi assegurada a i nforma~ao atraves de atendimento par telefone, e-mail e 
presencial sabre diversos assuntos de interesse para os jovens portugueses ou 
luso-descendentes: 

- Acesso ao ensino superior; 
- Balsas de estudo em Portugal e no estrangeiro; 
- Estagios em Portugal e no estrangeiro; 
- Equivalencias de habil ita~oes adquiridas no estrangeiro; 
- Acordos/convenios no ambito da educa~ao em articula~ao com o ICA; 
- Listagem de escolas com ensino de LCP. 
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3. Total de encargos 

Deram entrada um total de 115 para atividades/iniciativas do movimento 
associativo e centros difusores de cultura portuguesa nas comunidades 
portuguesas, ao abrigo do Regulamento de Atribuic;ao de Apoios pela DGACCP 
(Despacho n° 16155/2005 de 12 de julho, publicado no DR n° 141/05 (2a 
serie), de 25 de julho de 2005), o que significou um encargo no valor total de 
715.112,95 € (4.800,00 € pela DGACCP e 710.312,95 € pelo FRI sob proposta 
da DGACCP), bem coma a oferta de diverso material (Anexo 4) . 

Objetivo 7. Reorganizar os servic;os ao nivel das comunicac;oes 
com outros departamentos e postos consulares, tendo em vista a 
reduc;ao de custos de aquisic;ao de bens e servic;os 

Procedeu-se a reduc;ao de custos atraves de diversos procedimentos, 
designadamente: 

• Aumento da utilizac;ao do correio eletr6nico sempre que isso foi possfvel, em 
substituic;ao das comunicac;oes escritas (fax ou offcio), bem coma dos 
contactos telef6nicos; 

• Reduc;ao das linhas telef6nicas, atraves da diminuic;~fo dos aparelhos 
existentes por cada sala; 

o Utiliza9ao do sistema de contacto telef6nico atraves da marca9ao de 
extensao para os Servi9os sedeados no MNE - Largo do Rilvas. 

Objetivo 8. Assegurar um conjunto de politicas de gestao de 
pessoas, visando a qualificac;ao, capacitac;ao e satisfac;ao dos 
colaboradores. 

Foram frequentadas 7 ac;oes de formac;ao pelos colaboradores da EMI, para 
alem da formac;ao "On Job". 
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A<;OES DE FORMA<;AO - EMI - 2013 

Partlclpantcs Dcslgna~o Datas Organls1110 

Paulo Mala e Sliva Alemao 19 de j anelro a 31 de malo MNE/IDI 

Ana Rlbelro Ungua Inglesa-Atendlmento Tecnlco. 31 -10 a 01-11 MNE/IDI 

Deollnda Mad1ado Word Nlvel II 16 a 27 de setembro MNE/JOI 

Seminario ' Novas Dlnamlcas Mlgrat6rlas" 29 de Outubro OCDE/ACIDl/DGACCP 
Eduardo Qua 

Confcrenda "A Lingua Portuguesa no 
Mundo" 30 de Outubro Camoes/CPLP 

Paula Granja 
Africa e China - Desafios e Oportunldades 

18 de outubro (1h30m) AICEP 
(Conferenda) 

Claudia Luis Smartdocs 10 a 13 de Dezembro MNE 

Foi, tambem, distribufdo o "Questionario de satisfa~ao para colaboradores" 
(quadro 1. Satisfa~~fo global dos colaboradores com os Servi~os) aos 
colaboradores da DSEMI. O nfvel de satisfa~ao e de 4,58 (grau de satisfa~ao de 
1 a 5). 

Outras atividades da DSEMI 

1. "Campanha Trabalhar no Estrangeiro" 

1.1. Enquadramento 

0 aumento dos fluxos migrat6rios, registado nos ultimas anos, devido a crise 
econ6mico-social em Portugal e na Europa, justificou o lan~amento, em 
28.05.2012, da 3a edi~ao da "Campanha Trabalhar no Estrangeiro - Informe-se 
antes de partir". 

Esta Campanha, que decorre de mais uma iniciativa conjunta do GSECP, 
DGACCP, Instituto do Emprego e Forma~ao profissional (IEFP), Autoridade para 
as Condi~oes do Trabalho (ACT) e Institute da Seguran~a Social (ISS), tern par 
objetivo alertar os potenciais candidatos a viver/trabalhar no estrangeiro para 
a necessidade de se informarem antes de sair de Portugal. 

Com esta iniciativa pretende-se facultar um conjunto de informa~oes, 

designadamente sabre as cond i~oes de vida e de trabalho no pals de 
acolhimento, os conhecimentos lingufsticos, as profissoes regulamentadas, o 
acesso aos CUidados de sa l'.Jde e a seguran~a social, OS beneficios fiscais, OS 

contactos uteis, entre outras. 
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Para divulga~ao desta Campanha procedeu-se a publica~ao de anuncios no 
jornal "A Bola", distribui~ao de folhetos, cartazes e brochuras pelo territorio 
nacional e pela rede consular, disponibiliza~ao, via web/ de Fichas sabre os 
principais paf ses de destino da emigra~ao portuguesa e, par fim, a emissao na 
"TSF", "RTP 2" e nos varios canais tematicos da Televisao Publica, de um spot 
publicitario protagonizado pelo apresentador Jorge Gabriel. 

1.2. Atividades desenvolvidas pela DSEMI 

- Impressao, pelo ISS, de 100 000 folhetos genericos; 
- Elabora~ao de 40 000 folhetos espedficos sabre Trabalhar em Angola, 

Brasil, Fran~a e Suf~a, enquanto principais destinos da emigra~ao 
portuguesa, 10 000 par cada pals, com a colabora~ao dos respetivos pastas 
consulares portugueses; 

- Distribui~~fo dos dais tipos de folhetos pelos restantes parceiros (IEFP, ACT 
e ISS), pelo territorio nacional (DSR Porto, 94 GAE, Sindicato dos 
Trabalhadores da Constru~ao de Portugal, Sindicato dos trabalhadores da 
Industria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte e Obra 
Catolica das Migra~oes), pela rede consular portuguesa (Pastas e Sec~oes 
Consulares) e pelas representa~oes diplomaticas/consulares estrangeiras 
dos referidos pafses acreditadas em Portugal; 

- Atualizac;ao da ficha sabre o Luxemburgo, a pedido da Embaixada do 
Luxemburgo em Lisboa; 

- Pedido de impressao, ao ISS, de 1000 folhetos sabre o Luxemburgo com os 
conteudos atualizados; 

- Realizac;~fo de duas reunioes com a Ora. Claudia Hartmann-Hirsch, 
investigadora luxemburguesa contratada pelo Governo do Grao-Ducado para 
realizar um estudo sabre os emigrantes portugueses, no IEFP e na DGACCP, 
nos dias 1 e 5 de fevereiro; 

- Participac;ao no Engineers Mobility Days/ no Instituto Superior de 
Engenharia de Lisboa, nos dias 11 e 12 de abril; 

- Aquisi~ao de um roll-up para identifica~ao da DGACCP em varios eventos; 
- Elabora~ao de fichas informativas sabre Trabalhar no Canada, EUA, 

Australia, Moc;ambique e Alemanha, com a colabora~ao dos respetivos 
postos consulares portugueses; 

- Toda o material relacionado com a Campanha Trabalhar no Estrangeiro 
encontra-se disponfvel para consulta no Portal das Comunidades em 
www.secomunidades.gt; 

- Pedido de reuniao as Ordens profissionais dos Enfermeiros, Engenheiros e 
Arquitetos, com o objetivo de sensibiliza-las para a divulga~ao da 
"Campanha Trabalhar no Estrangeiro- Informe-se antes de partir" pelos 
seus associados; 

- Apoio e informa~ao aos cidadaos nacionais que pretendem trabalhar no 
estrangeiro, atraves da analise de ofertas de trabalho e contratos de 
trabalho, bem coma comunica~ao a Autoridade para as Condic;oes do 
Trabalho das situa~oes em que se verificou a existencia de irregularidades; 
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- Realiza~ao de atendimento por e-mail, telefone e presencial de utentes para 
variados esclarecimentos, contabilizando-se, em 2013, 306. 

2. Protocolos 

2.1. Protocolo de Cooperac;ao Rede das Comunidades 
Portuguesas/Plataforma 560.pt - Portugal Business Network 

A 26/04/2013, foi assinado um Protocolo de Coopera~ao Rede das 
Comunidades Portuguesas entre a DGACCP, a AICEP e o Polo de 
Competitividade das Tecnologias de Informa~ao e Comunica~ao e Eletronica 
(TICE) com vista a criar "uma plataforma eletronica que permita o registo on
line de empresas nacionais e empresas estrangeiras constitufdas legalmente por 
cidadaos nacionais e luso-descendentes, bem como o registo online de cidadaos 
nacionais e luso-descendentes que exer~am atividades de reconhecido interesse 
e relevo na Diaspora" (Clausula Segunda do Protocolo). 

No que concerne as obriga~oes atribufdas a DGACCP pelo Protocolo, coube a 
DSEMI: 

a) representa~~fo da DGACCP na Comissao de Gestao e Acompanhamento 
( orgao responsavel pela execu~ao do Protocolo em apre~o ), na pessoa da 
Diretora de Servi~os de Emigra~ao, que esteve sempre presente nas 
diversas reunioes do Grupo de Trabalho; 

b) compila~ao de um total de 4.342 registos enviados pelas Miss5es e Postos 
Consulares, bem corno iniciativas que a DSEMI coorganizou ou participou 
em a nos anteriores C'Premios Talento" ( 4 edi~oes), "I Forum dos 
Empresarios das Comunidades Portuguesas", Premio "Empreendedorismo 
Inovador da Diaspora Portuguesa" e Concurso "IOP - Ideias de Origem 
Portuguesa", entre outras) de duas iniciativas subsidiadas pela DGACCP e 
que contaram com o patrodnio do GSECP - "Encontro de Empresarios da 
Diaspora do Ramo da Constru~ao e Habita~ao" e "Encontro Mundial de 
Empresarios da Diaspora", realizadas em mar~o e em julho de 2013, 
respetivamente. 

2.2. Protocolo DGACCP /INE 

Foi retomado o contacto com o Instituto Nacional de Estatf stica no ambito do 
Protocolo assinado entre a DGACCP e esta entidade, em julho de 2006. 
Pretende-se com esta colabora~ao desencadear os mecanismos necessarios a 
obten~ao de informa~ao estatfstica credenciada, com vista a melhor conhecer e 
avaliar os fluxos migratorios e as comunidades portuguesas. 
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2.3. Outros Protocolos 

Elaborac;;ao e acompanhamento dos Protocolos de colaborac;;ao/cooperac;;ao 
entre a DGACCP e varias entidades, bem como dos Memorandos de 
Entendimento. 

3. Comunidades Portuguesas/ Fluxos Migrat6rios 

• Atualizac;;ao da base de dados com informac;;ao relativa aos portugueses e 
lusodescendentes eleitos ou com responsabilidades polfticas no estrangeiro; 

o Resposta a quest5es colocadas por entidades nacionais e internacionais 
sobre a emigrac;;ao e as comunidades portuguesas; 

• Atualizac;;ao dos conteudos da DGACCP na intranet, 

• Atualizac;;ao dos conteudos da DGACCP que se encontram disponfveis para 
consulta no Portal do Cidadao. 

4 . Seminarios/Conferencias 

Organizac;;ao, em parceria com o Alto Comissariado para a Imigrac;;ao e Dialogo 
Intercultural (ACID!), do Seminario intitulado "Novas dinamicas migrat6rias 
internacionais: Portugal no contexto dos pafses da OCDE" " com apresentac;;ao 
do relat6rio da OCDE International Migration Outlook 2013, rea lizado a 29 de 
outubro, na Fundac;;ao Luso·Americana para o Desenvolvimento (FLAD). 

Esta iniciativa contou com a presenc;;a do Secretario de Estado das 
Comunidades Portuguesas e do Secretario de Estado Adjunto do Ministro 
Adjunto e do Desenvolvimento Regional. 

A apresentac;;ao deste relat6rio teve ainda com a colaborac;;ao do Centro de 
Estudos Geograficos da Universidade de Lisboa. 

5 . Atualizac;ao da base de dados "Associac;oes Portuguesas no 
Estrangeiro" 

Procedeu·se ao envio de uma circular telegrafica aos 112 Postos Consulares a 
solicitar informac;;ao sobre as associac;;5es portuguesas ativas, de modo a 
atualizar a base de dados relativa as "Associac;;5es das Comunidades 
Portuguesas" do Portal das Comunidades Portuguesas. 

De referir que a execuc;;ao desta tarefa se prolongara durante o ano de 2014. 
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6. Observatorio da Emigra~ao (OEm) 

Protocolo de colabora~ao celebrado entre a Dire~ao Geral dos Assuntos 
Consulares e Comunidades Portuguesas (DGACCP) e o Centro de Investiga~ao e 
Estudos de Sociologia (CIES) do ISCTE - Instituto Universitario de Lisboa. 

No ambito deste Protocolo, entre outras atividades, procedeu-se a atualiza~ao 
do quadro das inscri~oes consulares que consta no Portal do referido 
Observat6rio. 

A DSEMI compete igualmente o envio ao OEm de informa~ao sabre as 
Comunidades Portuguesas no mundo, sendo o elo de l iga~ao entre a DGACCP e 
o ISCTE. 

7. Equipa interdepartamental para a igualdade 

A DSEMI assegura a representa~ao da DGACCP na referida equipa 
interdepartamental, no ambito da Comissao para a Cidadania e Igualdade do 
Genera. 

8. Aquisi~ao de materiais 

Foi, ainda, assegurada pela DSEMI, par orienta~ao do GSECP, a aquisi~ao de 
insignias honorfficas. 

Estas aquisi~oes significaram um encargo no valor de 13.247,10 €. 

Indicadores Administrativos da DSEMI 

Deram entrada um total de 4914 documentos e foram expedidos um total de 
2.355 documentos, tendo sido abertos um total de 259 processos (Anexo 5). 

Autoavalia~ao Final da DSEMI 

Em 2012, na sequencia da altera~ao da lei organica da DGACCP, verificou-se 
uma reestrutura~ao da Dire~ao de Servi~os de Emigra~ao e, 
consequentemente, uma altera~ao estrutural das unidades organicas flexfveis, 
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que passaram de quatro para duas - Divisao de Apoio Cultural e Associativo e 
Divisao de Apoio Social e Jurfdico. 

Em termos de recursos humanos, em 2013, a DSEMI voltou a registar a safda 
de funcionarios - uma assistente tecnica e uma assistente operacional, par 
motivos de aposentac;ao. 

Nao obstante as alterac;oes provocadas par motivos quer endogenos, quer 
ex6genos, a DSEMI procurou cumprir os varios objetivos definidos no QUAR 
2013, tentando otimizar os seus recursos humanos, num total de 13 
funcionarios. 

Nesse sentido, considera esta Direc;ao de Servic;os ter correspondido as 
expetativas e previsoes para o ano de 2013, tendo superado as metas que se 
propos atingir, definidas no ambito do QUAR. 

Dos objetivos claramente superados destacam-se, principalmente, aqueles com 
maior volume de trabalho nas diferentes areas de atribuic;oes da DSEMI: 

- Objetivo 2. Assegurar o apoio social e jurldico a famflias e cidadaos 
portugueses nas varias situac;oes que se apresentem; 

- Objetivo 3. Garantir a atualizac;ao e produc;ao de informac;ao sabre as 
comunidades portuguesas e sua caracterizac;ao; 

- Objetivo 4. lmplementar um conjunto de medidas visando o apolo 
cultural, social e jurfdico das comunidades portuguesas; 

- Objetivo 5. Garantir o apoio a iniciativas de ambito cultural que 
contribuam para reforc;ar a ligac;ao com Portugal; 

- Objetivo 6. Assegurar o apoio ao associativismo e centres difusores de 
cu ltura portuguesa nas comunidades portuguesas. 

Para alem de dar continuidade as suas competencias habituais, a DSEMI esteve 
ainda envolvida em diversas iniciativas/projetos, sendo de destacar: 

- prossecuc;ao da 3a edic;ao da "Campanha Trabalhar no Estrangeiro"; 

- coorganizac;ao do Seminario "Novas dinamicas migrat6rias internacionais: 
Portugal no contexto dos pafses da OCDE", com apresentac;ao do 
relat6rio da OCDE International Migration Outlook 2013, 

- colaborac;ao na organizac;ao do I Curso Mundial de Formac;ao de 
Dirigentes Associativos da Diaspora; 
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- recolha e tratamento da informac;ao proveniente das Embaixadas e 
Postos Consulares, bem como de listas existentes na DSEMI que deram 
origem aos registos existentes na Plataforma 560.pt - Portugal Business 
Network. 

Em 2013, foram ainda retomados os contactos com o Instituto Nacional de 
Estatfstica, para intercambio de informac;ao na area das migrac;oes. 

Sendo, ainda, um Servic;o que mantem diariamente um contacto com o publico, 
por telefone, e~mail ou presencialmente, nao registou durante o ano de 2013 
qualquer reclamac;ao por parte dos inumeros utentes. 

De referir que apesar da reduc;ao do pessoal afeto aos Servic;os, e tendo 
presente o substancial aumento de solicitac;oes de diversa natureza, decorrente 
tambem do crescimento da emigrac;ao, a DSEMI garantiu e manteve os padroes 
de qualidade que sempre pautaram a sua atuac;ao. 

Em conclusao, a DSEMI considera que, tendo em conta os meios a sua 
disposic;ao, cumpriu os objetivos propostos com eficiencia e eficacia. 
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ANEXO 1 - APOIO SOCIAL 

Repatriacoes Sanitarias - 18 

Pais/Posto Motivo repatria<;ao Encaminhamento 
Entidades 

Montante dispendido 
Consular envolvidas 

Apos oise de saude grave foi intemada, 
Embaixada/ EMI/ 0 repatriamento realizou-se no dia 23/01/ 13. 

Abu Dhabi tendo-lhe sido diagnosticada leucemia. HSM 
HSM/ Familiares (Apenas o SAC despendeu verba) . 

0 repatriamento nao chegou a realizar-se, o 

Estando intemado, devido a doenc;a terminal, 
CG Joanesburgo/ cidadao faleceu ainda hospitalizado em 

RAS pretende regressar a territorio nacional. 
HsaoJoao EMI/ DSRNorte/ Joanesburgo, em 10/03/2013. 

Familia res 

Mexico Problemas cardiacos. - Sec<;ao Consular 0 repatriamento nao chegou a realizar-se. 
Mexico/ EMI/ SAF 

0 repatriamento nao chegou a realizar-se 
Acidente rodoviario grave que resultaram em HSM Sec<;ao Consular totalmente, o cidadao faleceu ainda no 

Guine Bissau duas pemas partidas e uma hemorragia. Bissau/ EMI/SAF/ HSM/ F aviao. 
am ilia res Despesas com autoriza<;ao do DGA: 

ambulancia - 45,00€. 
Viajou para os EUA vindo de Angola e la foi- HFF CG sao Francisco/ 0 repatriamento realizou-se no dia 10/07/13. 

EUA lhe diagnosticado que tinha contraido EMI/HFF/ Familiares e (Nenhum Servii;;o despendeu verba). 
malaria. amigos 

Tailandia Viajou para o Oriente, esteve em varios HSJose arraves da Embaixada/ EMI/ 
0 repatriamento realizou-se no dia 06/09/ 13. sitios; tern problemas do foro mental. PSP Aeroporto de CHSetUbal/PSP 

Lisboa Aeroporto Lisboa 
(Apenas o SAC despendeu verba). 

EUA Vive nos EUA ha quase 30 anos, foi LNES/ CVP Embaixada/ EMI/ 0 repatriamento realizou-se no dia 18/ 09/ 13. 
encontrado na rua em estado grave e vitima SEF/ LNES/ CVP {Apenas o SAC despendeu verba). 
de um enfarte. Foi institucionalizado numa 
clfnica. 



Trabalhava em Luanda onde contraiu uma HGOrta 
CG Luanda/HGarda 0 repatriamento realizou-se no dia 28/09/13. Angola pneumonia. Foi intemado numa dinica. 
Orta/EMI/Familiares (Apenas o SAC despendeu verba). 

Motorista intemacional que foi vitima de DSRNorte 
acidente cerebral hemorrcigico. Foi internado 

CG Zurique/EMI/ 
Suic;a na Suic;a, dps da cirurgia e de estabilizar de DRCNorte Nao houve mais desenvolvimentos 

ser repatriado e de continuar os tratamentos 
de reabilitac;iio 
0 nacional encontra-se acamado e em DSRNorte 

CG Luanda/DSRNorte/ 
0 repatriamento nao chegou a realizar-se; a 

Angola estado grave de saude. 
SAC 

situac;iio psiquica do cidadao estabilizou-se. 

Viajou para a Suic;a e foi intemado devido a PNSM - DGS EMI/SAC/DGS-
Suic;a episodios depressives severos. PNSM/Hospital 

Leiria/CGPGenebra 

0 nacional e doente mental, esta intemado Program2 Nacional 
em Zurique e as autoridades medicas locais para a Saude Mental EMI/CG Zurique/ Nao houve mais desenvolvimentos - a Saude 

Suic;a pretendem que 0 mesmo venha para Programa Nacional Mental come<;ou a tratar diretamente com as 
Portugal para prosseguir tratamento medico para a Saude Mental autoridades medicas locais. 
em eauipamento adeauado. 
Nacional doente mental que as autoridades Programa Nadonal 

EMI/WPNSM/ Russia russas pretendem repatriar para continuar para a Saude Mental Nao houve mais desenvolvimentos. 
tratamento em unidade hospitalar adequada Embaixada 

Nacional que se encontra gravemente doente Repatriamento para 
Marrocos - intemado num hospital em Rabat sem TN EMI/SAC/ Embaixda 0 nacional acabou por falecer. 

meios para pagar as despesas 

Espanha O nacional sofre de doenc;a degenerativa ELA Integrac;ao em TN em 
EMI/SAC/SSFaro/ - Esderose Lateral Amiotr6fica, intemado na equipamento social Aguarda-se desenvolvimentos. 

Las Palmas adequado Embaixada 

Eslovaquia Nacional doente mental que tentou o suicidio Intemamento em 
Unidade Hospitalar EMI/ Embaixada/ 

0 repatriamento realizou-se no dia 
adequada a doentes SAC/ AMO-Vida/ ARS/ 
mentais, para DGS/Hospital Julio de 

23/12/2013. Despesas com autorizac;iio do 

continuac;ao de Matos 
DGA: ambulanda -85,00€ 

tratamento 



Doente a necessitar de transplante renal Internamento 
EMI/ Embaixada/ 

Turquia unidade hospitalar - Processo foi encaminhado para o Porto -

repatriamento DSRPorto sem mais desenvolvimentos. 

O Nacional sofreu uma hemorragia intra Internamento em O nacional nao necessita de apoio da EM!, 
Oma cerebral Unidade Hospitalar 

EMI /SAC/Familia na medida em que tern ja tratado com o 
em TN - Hospital de santa Maria o acolhimento - tern 
repatriamento uma empresa a tratar o reoatrimento 

- --- -- -- - · --· -- --·---



Repatriacoes com Apoio Social - 18 

Pais/Posto Motivo repatria«;ao Encaminhamento Entidades envolvidas Montante dispendido Consular 

Terminou o seu regime de semiliberdade. 
Santa casa da EMI/SAC/Embaixada/ --Lima Miseric6rdia de Lisboa SCML/Familiares 

Vive por favor numa casa de acolhimento s6 

Luanda 
para mulheres. Situa9io que as freir:as nao . 
suportam mais. Tern problemas de alcool e e 

DRCNorte DGACCP EMI/PC/DRCNorte --
aaresssivo. 

Vivia nos EUA num palheiro propriedade de 
Centro Distrital da 

Nao houve, pois o casal que o acolheu no 
Nova York Seguranc;a Social de EMI/ CGP NY/CDSSLeiria 

EUA pagou a viagem para TN . um casal de portugueses Leiria 
Viajou com tres filhos menores para a Suic;a 

Centro Distrital de Nao chegou a concretizar as autoridades para tentar arranjar trabalho e melhores 
EMI/CG Genebra/ sulc;as por questoes humanit<irias permitiram 

Suic;a condic;oes de vida para os seus filho. Seguranc;a Social de 
CDSSSintra que tentasse arranjar emprego por mais uns Situa9io que nao se chegou a concretizar e Sintra 

tempos. 
foi encontrada na rua com as criancas 
Doente mental, desempregado, pretende vir Nao se concretizou, pq o nadonal nao fez 
para Portugal. Vive com os pais pensionistas 

EMI/ CG Maputo 
prova da sua carencia econ6mica e nesta 

Moc;ambique 
que lhe pagariam a passagem mas os medida as despesas inerentes a sua 
familiares em TN nao o acolhem institudonalizacao ficariam ao seu encarao. 
Idoso institucionalizado no Brasil, sem 

EMI/SCML/Vice-Cons. 
Foram solidtados documentos e/ou grande rede familiar no pais de acolhimento, 

SCML esclarecimentos adicionais que nunca mais Brasil 
no entanto, os fmlliares em TN tb. nao Belem do Para 

foram remetidos a estes Servic;os. deseiam aor6ximacao 
Como a unica coisa que se pretendia era o 

Odadao gravemente doente que pretende vir 
SAC Amiga/GEC/SAC/EMI pagamento da viagem 0 assunto foi Aleman ha 

morrer a Portugal junto da filha 
encaminhado oara o SAC. 
Como o que o que o cidadao necessita e do 

Brasil Gdadao desempregado no Brasil, que est:i com SAC Prciprio/EMI/SAC pagamento da viagem para regressar a Portugal o diticuladades econcimicas e quere regressar a TN 
assunto foi encaminhado para o SAC. 

---- --- ---------- -- - ·--~-- ----~- -------



Angola Pedido de ajuda para repatriamento SAC Familia/EMI/SAC 

Franc;a 
Cidadao intemado em Franc;a com um 

Amigo/EM! Ainda nao se sabe se o nacional pode e/ou 
enfarte se o seguro ira pagar o repatria<;ao. 

Cidada 6rra insatisfeita com as condic;oes 
Nao se concretizou pq uma amiga da 

saoTome 
laborais pretende regressar a TN. 

EMI/SAC/Embaixada nacional pagou-lhe a viagem, sen do 
desnecessario o reoatriamento. 

Cidadao que se encontra internado a fazer 
O nacional conseguir obter o CESD e nao 

medicac;iio antidepressiva que ira ter alta e 
Polonia 

sem meios para regressar a Portugal, 
SAC EMI/SAC/Embaixada necessita de apoio a chegada a territ6rio 

necessita do CESD 
nacional. 

Cidadao intemado, sofreu um AVC 
EM I/SAC/CG 

0 nacional foi integrado na Casa de Sta 
Luxemburgo CDSSLisboa/UDSP Luxemburgo/ 

hemorragico. 
CVP/UDSP/ SEF 

Tecla - Loures. 

Cidada sem nenhum vinculo ao Brasil com 
Nao houve mais desenvolvimentos deste 

Brasil dependencia financeira e fisica devido a AVC EMI/CNP/Embaixada 
e bloaueio de aoosentadio em TN 

processo. 

Austria 
Cidadao que se encontra em situa<;ao 

SAC 0 nacional foi repatriado 29/11/2013 sem 
precaria, sem trabalho nem dinheiro apoio social. 

Foi dito ao posto que o 
nadonal deveria ir para 
OS ac;ores, de onde e 

Odadao que se encontra no RU a fazer natural, mas o mesmo 
RU desintoxica<;ao ao alcool, sem familiares em TN, as quere vir para Lx, onde EMI/CG Landres Nao houve mais desenvolvimentos. 

autoridades loca1s querem no repatliar 0 unico lac;o que tern e 
com uma quinta onde 
fez desmtoxica<;ao no 
Ribateio 

Cidadao que se encontra desempregado sem 
Para a familia, 
necessita de apoio 

5aoTome meios de subsistencia, necessita de apoio 
para chegar a EMI/Familia/Embaixada Aguarda desenvolvimentos. 

para regressar a TN 
Lourinha 

O nacional encontra-se ilegal e 
Necessita de Despesa suportada pelo fundo de maneio: 

Suazilandia acolhimento a EMI/CG Maputo/SCML 30,00€, assim distribuidas- 15,00€ para taxi 
desempregado 

cheaada a TN e 15 00€ oara transoorte e alimentacao 



Expulsoes/Deportacoes com Apoio Social - 20 deportados 

Acolhimento a chegada a 
Despesa suportada pelo fundo de 

Envolveu-se num conflito e estava Lisboa maneio: 15,00€ - para transporte e 
Fran93 indocumentado. 

Lisboa e encaminhamento 
31/01/ 2013 

EMI/SEF alimenta<;ao e 12,00€ para taxi. 
para Esponsende. Despesas c/ autorizac;ao do DGA: 

20,00€ 

Ataque a integridade fisica de 
Acolhimento a chegada a 

Lisboa Despesa suportada pelo fundo de 
EUA Lisboa e encaminhamento 

terceiros e posse de estupefacientes. 04/03/2013 
EMI/ SCML maneio: 21,75€ - para transportes. 

para SCML 

Apoio para aquisi<;ao de uma 
Angra do Despesas para alimenta<jio 

EUA Roubo 
refeic;ao enquanto aguarda EM I/PC/ 
em Lisboa para embarcar 

Heroismo 
SEF 

suportadas pelo fundo maneio 

para os Ac;ores 
18/01/2013 10,30€ 

Pena acess6ria, cumpriu pena por 
Encaminhamento para a 

Lisboa EMI/SEF/ 
Reino Unido Madeira ap6s chegada a 

viola<jio. 
Lisboa. 

21/03/2013 PC 

Nao lhe foi concedido 

Reino Unido 
Pena acess6ria, cumpriu pena por qualquer apoio pelo facto de Lisboa 

EMI/SEF/ 

viola<jio. nao ter solicitado o mesmo 08/05/2013 
CG 

ao PC Manchester. 
Manchester 

Reino Unido 
Pena acess6ria ap6s cumprir pena Acolhimento a chegada a Lisboa, 

EM!/ Centro Nao foi dispendida nenhuma verba 

por trcifico de droga Lisboa 17/08/2013 
Distrital SS porque foi tudo tratado pelo COSS 
Coimbra de Coimbra 

Acolhimento a chegada a 

Reino Unido -- territ6rio nacional e Lisboa EMI/ SCML/ 0 nacional nao se apresentou para 
encaminhamento para a 30/ 12/ 2013 SEF usufruir do apoio social da SCML 
SCML 

- --- -------



Despesa suportada pelo fundo de 

EUA 
Condenc;ao de delito e permanenda Acolhimento a chegada a TN 

Lisboa, 
maneio: 21,05€, assim distribuidos, 

ilegal. 10/09/2013 
EMI/SCML 11,05€ para transporte e 10,00€ 

para transporte e alimentac;ao 

Contumaz Articulac;i:io com ISS -

Brasil 
Julgava-se ter side uma expulsao, Unidade de Intervenc;ao Lisboa 
PC confirmou ser um regresso Social 23/09/2013 

EMI/ISS Nao foi dispendida nenhuma verba 

voluntario. 

0 Servi~o da Santa casa da 
Missericordia de Lx solicitou 
informa~6es sobre a situac;ao 

Angola Permanencia ilegal 
do cidadao, que se EMI/SCML/ 
apresentou naqueles CG Luanda 

Nao foi dispendida nenhuma verba 

servi~os e a solicitar apoio e 
afirmando que tinha side 
exoulso de anaola. 
Articulac;i:io com o Hospital 
e/ou Centro de saude da 
area de residencia dos pais 

Reino Unido Roubo 
do nadonal o possfvel EM I/CG 
acolhimento/atendimento do Landres 

Acabou per nae ser expulso 

nacional aquando da sua 
chegada, devido as suas 
oatoloqias 

EUA Permanencia ilegal 
Acolhimento a chegada a Lisboa EMI/GSECP 

Foram despendidos 19,15€ para 
Lisboa 14/08/2013 

/Embaixad 
alimentac;ao e transporte. 

a/SCML 

Nao foi disponibilizada nenhuma 

EUA Permanencia ilegal 
Acolhimento a chegada a Lisboa EMI/Embai 

verba porque a cruz vermelha e que 

Lisboa 17/10/2013 xada/ UDS 
foi acolher o sr. Ao aeroporto e 
transportou para o servi~o Local da 
Amadora da SS 

--- - - -- - --------



Foi dado conhecimento ao SEF que 
EM I/CG 

Reino Unido Posse de Droga 
Lisboa o nacional iria chegar, pois o 

06/06/ 2013 
Londres/ mesmo tinha um mandato de 
SEF captura valido, por em 2008 ter 

oraticado roubo aualificado. 
Foram dispendidos 25,00<! do fundo 

Russia Permanencia ilegal 
Acolhimento a chegada a 

EMI/ DRCN 
maneio, assim distribuidos: 15,00 

Lisboa e encaminhamento 13/11/2013 para transporte e alimentacjio e 

para os familiares no Porto Embaixada 10,95€ para o taxi. 
A autorizar pelo DGA: 20,00<! para a 
rede nacional de exoressos 

Acolhimento a chegada a 
territcirio nacional e Foram dispendidos 23,85<! do fundo 

EUA Antecedentes criminais encaminhamento para a 10/07/ 2013 
EMI/ SEF/ 

Santa Casa da Missericcirdia 
Embaixada 

maneio, para transportes. 

de Lisboa 
As autoridades locais querem 
na expulsar, vem com 
escolta e pedem para ter as 

Equador !legal a dois anos 
autoridades policiais 

EM!/ CERCE 
portuguesas para a Nao houve mais desenvolvimentos 

acolherem no aeroporto. 
mbaixada deste processo 

Tern no Sistema associado a 
sua identidade "falsificacjio 
de documentos~ 

Acolhimento a chegada 
viajou no mesmo dia para EMI/ CERCE 

Foram dispendidos 41,35<! do Fundo 
EUA Permanencia ilegal 

Paris, onde permaneceu uma 13/ 12/2013 mbaixada/ 
noite e no dia seguinte Lisboa SEF/ 

Maneio, para transportes e 

continuou via gem para a SCML 
alimentacjio 

India. 

EUA Permanenda ilegal e Fraude Acolhimento a chegada a TN 13/ 12/ 2013 EMI/ UDS/ S Foram dispendidos 1,70<! do Fundo 
Lisboa EF Maneio, para alimentacjio 



Apoio Social diverso/pecuniario/extraordinario/pontual - 62 

Pais/Posto Apoio solicitado Finalidade Entidades envolvidas Consular 

Canada Pedido de reenvio da prova de emigrante. 
Para ter beneficios bancarios EMI 
devido a qualidade de emigrante. 

Para subsistencia enquanto 
Landres Pedido de pagamento do subsidio de desemprego portugues no RU. aguarda. juntamente com a familia, EMl/CG Londres/CDSSSetubal 

arranjar trabalho. 

Cabo Verde 
Esclarecimentos sobre a situa~o de um nacional que foi emigrante Regressar a Fran<;a 

EMl/SC Praia/CG Marselha em Frani;:a e esta inscrito no CGPMarselha. proximamente. 

Suii;:a Encaminhamento de pedido de pagamento de prestay(ies por morte. Auferir pensao. EM I/CNP 

Peru Pedido de envio de correspondencia do marido. 
Ter acesso a correspondencia 

EM I/SAC remetida pelo marido. 

Alemanha Pedido de ajuda para redigir correspondencia em alemao. Continuar a auferir pensao. EMI 

Frani;:a Pedido de informa~o. Por quest6es relativas a herani;:a. EMI 

RAS Pedido de inforrna~o. Para efetuar pedido de pensao. EMl/CG Joanesburgo/CG Maputo 

Fran~a 
Pedido de ajuda para pai retomar o seu pagamento de pensiio Para receber pagamento de 

EMI francesa. pensao. 

SCML tentar acelerar o processo 

Holanda I Pedido de articula~o com Sec~ao Consular da Emb. Portugal em de intemamento de um duplo 
EMl/SCMUSC Emb. Haia Haia. nacional (portugues e holandes) na 

I Holanda. 



Para que a mae receba 0 

lrlanda Pedido de ajuda relativamente a pensao da mae. pagamento da sua pensao na EMI 
Irland a. 

Australia 
Pedido de ajuda de atleta que esta classificado para participar nos Apoio para as viagens do EMl/IPJ/Comite Paralimpico de 
jogos surdolimpicos de 2013, em julho. participante. Portugal/CG Sydney 

Aleman ha Pedido de ajuda relativamente a pensao portuguesa. 
Para atnbuiyao de pensao 

EM I/CNP portuguesa. 

Solicitou que o seu caso fosse 
Colombia Pedido de ajuda relativamente a seguranc;:a pessoal. transmitido nos media em EMl/SC Emb. Bogota 

Portugal. 

Canada Pedido de reenvio da prova de emigrante. 
Para ter beneficios bancarios 

EMI devido a qualidade de emigrante. 

EUA Pedido de reenvio da prova de emigrante. 
Para ter beneficios bancarios 

EMI devido a qualidade de emigrante. 

Ser pensionista dado que 
Portugal Pedido de ajuda para obter pensao portuguesa e/ou francesa. atualmente se en contra EM I/I SS-CNP 

desempregado. 

Polonia 
Pedido de interface de equipa de neurocirurgia portuguesa com a Solicitou contacto com Hospital da 

EM I/CH LP 
medica assistente polaca. zona de jurisdiyao. 

Portugal Pedido de ajuda para retomar o seu pagamento de pensao francesa. 
Para receber retroativos do 

EM! 
pagamento de pensao. 

Portugal Pedido de ajuda para recontagem dos anos de descontos em Franc;:a. 
Para integrar todos os anos de 

EMI 
desconto que efetuou em Franc;:a. 

Portugal Pedido de ajuda para obter morada da mae do cidadao. 
Saber se a mae o poderia acolher 

EMl/SCMUCG Estugarda em Portugal. 



Sueda Pedido de ajuda para pagamento da traslada~o para Ponugal. 0 nacional ser enterrado em TN. EMl/SC Emb. Estocolmo 

Portugal 
Pedido de ajuda para retomar o pagamento na integra da sua pensao Para receber retroativos do pagamento 

EMl/CPN-ISS 
brasileira. de pensao. 

Alemanha 
Pedido de ajuda par parte das Autoridades Alemas para fazer regressar lnstitucionaliza~o do menor em EP Bertim/Tribunal Familia Menores Lisboa/tios 
menor de 3 anos a Portugal Portugal menor/Seguran9<1 Social P6voa de Varzim 

Venezuela Pedido de informa~es acerca de reenvio de medicamentos. 
Para tratamento de doen9<1 cr6nica do 

EMl/CG Caracas foro mental. 

Reino Unido Pedido de apoio social. Para alimenta~o. EMl/CG Manchester 

Pedido de apoio p/ um cidadao que se encontra detido e as autoridc:des locais 
Pagar a cau~o (EMI apenas apoia no 

Teerao pedem ao posto que se responsabilize pela apresenta~o do cidadao no 
apoio social que o cidadao possa 

EmbT/EMl/SAC necessitar - para quando chegar a 
julgamento, caso ele fique em liberdade. territ6rio nacional) 

Sui9<1 
Pedido de inter1iga~o junta do ISS no sentido de desbloquear um Para permanecer na Sui9<1 com 

EMl/ISS 
prolongamento de estadia. subsidio de desemprego. 

Sui~ 
Pedido de apoio para o irmao doente mental que viajou para a Tunisia 

Regresso ao pais de emigrayao EMl/Emb. Tunis/CG Zurique/ Familiares 
e regressar a Sui~. pais para onde emigrou a mais de 20 anos. 

lrao 
Pedido de apoio para cidadao que para nao ficar preso ate ao Pagamento de multa/eventual 

Emb.Teerao/EMI 
julgmanto deveria pagar uma multa. repatraiyao 

A mae da cidada pediu apoio p/ a sua filha que, segundo a mesma, e 
bipolar e esta intemada na sequencia de um surto psic6tico (por 

Consulado Geral de Portugal em 
Sui~ causa da noticia que o marido pretende o div6rcio e que ira dar parte CG Genebra/EMI 

a proteyao de menores que o filho vive num ambiente de violencia) vai 
Genebra 

ter alta hospitalar e nao tern casa p/ onde ir. 

Espanha Localiza9iio de Familiares SAC/EMl/SS/CG Barcelona 



RU Obito do nacional Pedro Jorge Vieira Leitao Apoio para a traslada930 GEC/EMl/Cidadao 

Peru Apoio financeiro para nacional em liberdade condicional. 
Pagamento de cirurgia e 

Emb. Lima/EMl/SAF medicamentos 

Irland a Obito de familiar Apoio para a traslada930 EMl/Familiar/GEC 

Mulher (a residir nos A9ores) queixa-se que o esposo esta prisioneiro Ajuda para o esposo voltar aos 
Canada no Canada na casa do irmao (nao o deixam regressar a Portugal nem CidadatEMI/ CG Toronto 

falar com a familial 
A90res 

Angola Obito de familiar Apoio para traslada~o Familia/EMl/CG Benguela 

Cidadao que excedeu o tempo limite de estadia no brasil, pelo que 

Paraguai 
tentou ir ao Paraguai, estar la 24h e regressar ao Brasil, possibilidade Apoio para regressar a Portugal EMl/SAC/Emb. Buenos Aires 
que lhe foi vedada, tendo ficado retido no Paraguai, sem dinheiro para 
reqressar a Portugal 

Pedido de informay6es acerca da atual legisla~o portuguesa no que 
Conhecer a legisla930 portuguesa 

Espanha se refere ao trabalho a pessoas com deficiencia. 
no que se refere ao trabalho a EMl/CG Barcelona/INR 
pessoas com deficiencia. 

Brasil 
Pedido de ajuda relativamente a uma pensao de sobrevivencia e de Apoio p/ receber as pens6es e 

EMl/Cidadao/Presidente da Republica 
orfandade de menores e repatriamento. para regressar a Portugal 

Pedido de esclarecimentos quanto 
Russia Nacional detido na Russia a sua saude mental e/ou EMl/Emb. Moscovo/CGGoa 

problemas com narceticos. 

Africa do Sul 
Nacional com demencia, que supostamente tinha um procurador e iria A familia pretende que o irmao 

EMl/CG Joanesburgo/Familia 
ser institucionalizado em equipamento social, em Joanesburgo. venha para Portugal. 

Brasil Cidada que foi levada par uma familia e depois largada, tendo ficado ilegal e Apoio para regressar a Portugal. GSSCP/EMl/OMl/Amiga 
sem meios de subsistencia. 

~~~~~~~~~~~~~~~~--~-· ---~~~~~-



Espanha Pedido de apoio para uma trasladacao. Efetuar uma trasladacao. EMl/Caritas Diocesana de Coimbra/ Centro 
Distrital de Segurarn;a Social de Coimbra 

Brasil Pedido de apoio para subsistencia do pr6prio e da familia. 
Apoio f111anceiro e/ou ajuda para 

EMl/CidadaoNC Recife encontrar trabalho 

Venezuela Cidadao que faleceu em Caracas, a familia deseja a trasladacao do corpo. Apoio para trasladacao EMl/Familia/CG Caracas 

Fran93 Pedido de apoio social para a mae. Apoio para institucionalizacao em lar. EM I/Familia 

Esp an ha 
Pedido de elo de ligacao com instituicao bancaria em Espanha na sequencia Envio de documentos. EMl/familia/Emb. Madrid 
do AT. 

Angola Pedido de ajuda para receber uma pensao de Angola a que tern direito Voltar a receber a pensao de Angola. EMl/Cidada/CG Luanda 

Fran93 
O nacional trabalhou 2 anos em Fran93, necessita de abler n° de seguran93 Receber pensao EMl/Cidadao 
social francesa 

RU Sobrinha a solicitar informa¢es sobre o estado de saude do tic detido no RU Evitar a expulsao EMl/Sobrinha/CG Landres 

Pais que se dirigiram a estes Servit;:OS para que os podessem ajudar com um Acabar com o envio de dinheiro para o 
Brasil filho que tern no Brasil a viver com uma brasileira que estao constantemente a filho EM I/Pais 

solicitar banstante dinheiro aos pais. 

Nacional que vive no brasil sem familiares, com problemas mentais, e numa Encontrar familiares que a possam 
Brasil situacao de grave vulnerabilidade. 

ajudar e/ou possivel repatriamento EMl/Emb. Brasilia 
para instituicao adequada 

Nacional pede ajuda para ser repatriado, come nao se identificou, nem 
indicou o pais onde se encontra, foi-lhe indicado que se devera dingir ao PC Regressar a Portugal EMl/Cidadao 
da sua area de residencia 

Peru Nacional com grandes problemas economicos a residir no Peru, ilegalmente. Encontrar familiares que a pudessem EMl/SAC/Emb. Lima ajudar financeiramente 



Nacional que se encontra a responder por processo crime, impossibilitado de 
Dubai regressar a Portugal elou de trabalhar para garantir a sua subsistencia, 

enquanto o processo decorre. 

A nacional regressou a territ6rio nacional, pk segundo ela o marido arranjou 

RU outra pessoa e esteve a tortura-la psicologicamente para ela sair de casa sem 
os filhos menores, nao fala ingles, nao tern meios de subsistencia. acusada 
pelo c6njuge de estar louca. 

0 pai trabalhou no brasil e adquiriu uma pensao brasileira, dps o pai morreu e 

Brasil 
foi solicitado ao INSS a pensao de sobrevivevencia da mae. no entanto. 
decorreram 11 anos e a acabou par falecer tb, sem receber a pensao a que 
tinha direito 

Peni 
0 nacional esta desde 2011 a aguardar autorizacao para regressar a Portugal 
- ap6s o cumprimento de pena 

RU Nacional que necessita de fazer dialise e quere os contactos do Hcspital Sao 
Bernardo - Setubal 

Venezuela Nao recebe a pensao da Venezuela a que tern direito 

Fran~ Nao recebe a pensao do Luxemburgo a que tern direito 

• Pensoes da Venezuela encaminhamento 
• Chamadas telef6nicas c/ esclarecimentos/ encaminhamentos sem processo 

Despesa (Fundo de Maneio) em apoio social a chegada a TN: 302,90€ 
TOTAL APOIOS: 118 

Ser apoiado financeiramente para EMl/Pai do nacional/GEC/ Emb. Abu 
sobreviver Dabi 

Quer provar QUe nao abandonou OS 

filhos EMJ/CG Londres/CDSSPortalegre 

Ajuda para receber pensao do INSS EMJ/Cidadao/Emb. Brasilia 

Ajuda para sobreviver enquanto 
EMl/Emb. Lima aguarda ordem de expulsao 

Contactos institucionais EMl/CG Londres 

Ajuda para desbloquear a situacao 
junta do IVSS 

Ajuda para desbloquear a situacao EM! junta da CNAP 



ANEXO 2 - OPERACAO NATAL 

Verba Atribulda 

Outra Montante a Montante a 
Pals Posto Detldos moeda/ Camblo Data tranferir na tranforir 

Euros 
Moeda de moeda Local em EUROS 

Transf. 

AFRICA DO SUL Emb. Pret6ria - Cabo 1 15 USO 1,3470 01-11 -2013 20,22 15,00€ 

ANGOLA Cons. Benguela 2 30 USO 1,3470 01-11-2013 '10,1\3 30,00 € 

ARABIA Emb. Riade 1 15 SAR 5,0649 01-1 1-2013 75,97 15,00 € SAU DITA 

Emb. Buenos Aires 12 180 1,3478 01-11-2013 2'1?,60 
ARGENTINA USO 323,'17 € 

Paraguai '1 60 1,35 01-11-2013 00,137 

Cons. Fortaleza 11 165 USO 1,3478 01-1 1-2013 222,39 165,00 € 
BRASIL 

Cons.Sao Paulo 66 990 USO 1,3478 0 1-1 1-2013 I 334,32 990,00 € 

Emb. Washington 3 45 USO 1,3478 01 -11-2013 60,65 45,00 € 

EUA Cons. Sao Francisco 4 60 USO 1,3478 01-11 -2013 00,87 60,00 € 

Cons. Newark 8 120 USO 1,3478 01 -1 1-20 13 16 1,7'1 120,00 € 

CHILE Emb. Santiago do 3 '1 5 USO 1,3478 01-11-2013 60,65 45,00 € Chile 

IS RAEL Emb. Telavive 1 15 EURO 1,00 01-11-2013 15,00 15,00€ 

JAPAo Emb.T6quio 0 120 JYP 132,6342 01-11-2013 15.916,10 120,00 € 

MARROCOS Emb.Rabat 5 75 EURO 1,00 01-11-20 13 75,00 75,00 € 

Emb. Mexico 2 30 USO 1,3478 01-11-2013 '10,'13 
MEXICO '15,00€ 

Honduras 1 15 USO 1,3478 01 -11-2013 20,22 

Emb. Lima '19 735 EURO 1,00 01 -1 1-2013 735,00 
PERU 005,00 € 

BoHvia 10 150 EURO 1,00 01 -1 1-2013 150,00 

SENEGAL Emb. Dakar 1 15 EURO 1,00 01-11-2013 15,00 15,00€ 

URUGUAI Emb. Montevideo 1 15 USO 1,3478 01-11-2013 :W,22 15,00 € 

Cons. Caracas 11 165 USO 1,3478 01-1 1-2013 222,39 165,00 € 
VENEZUELA 

Cons. Valencia 2 30 USO 1,35 01-11-2013 '10,'13 30,00 € 

AUSTRALIA Cons. Sidney 1 15 AUD 1,4702 02-1 2-2013 ?2. 17 15,00 € 

BRASIL Cons. Curitiba 6 90 USO 1,3509 02-12-2013 121,58 90,00 € 

EUA Cons. New Bedford 7 105 USO 1,3509 02-12-2013 1'11,0'1 105,00 € 

CABOVEROE Emb. Praia 2 30 EURO 1,0000 02-12-2013 30,00 30,00 € 



Equador • Quito 12 180 USD 1,3509 02-12-2013 2'13, 16 

Equador · Gauyaquil 4 60 USD 1,3509 02-12-2013 81,05 

COL<'.>MBIA Costa Rica 1 15 USD 1,3509 02-12-2013 20,26 375,00 € 

Bogola 4 60 USD 1,3509 02-12-2013 0 1,05 

Panama 4 60 USD 1,3509 02-12-2013 0 1,05 

RUSSIA Emb. Moscovo 2 30 EURO 1,0000 02-12-2013 30,00 30,00 € 

TAILANDIA Ernb. Bangkok 1 15 USD 1,3509 02-12-2013 20,26 15,00 € 

TURQUIA Ernb. Ankara 6 90 EURO 1,0000 02-1 2-2013 90,00 90,00 € 

BRASIL Cons. Rio de Janeiro 4 60 USD 1,3509 02-12-2013 81,05 60,00 € 

CHINA Ernb. Pequirn 1 15 USD 1,3509 02-12-2013 20,26 15,00 € 

Total 3.998,47 € 



ANEXO 3 - ASIC-CP - PAGAMENTOS em 2013 

Pals Area Consular N° de Beneflciarios Montante pago (euros) 

Benguela 5 8.362,60 

Angola Luanda 16 23.270,40 

Total 21 31 .633,20 

l Argentina I Buenos Aires I 37.901,34 1 

Total 19 37.901,34 

Belo Horizonte 0,00 

Belem Para 0,00 

Brasilia 0,00 

Curitiba 0,00 

Bras II 
Porto Alegre 3 6.187,68 

Recile 1 2.062,56 

Rio Janeiro 150 337.065,56 

S. Paulo 428 1.116.082,46 

S. Salvador Baia 1 1.254,48 

Santos 54 108.285,59 

Total 637 1.570.938,33 

I Col6mbla I eogota I ii 2. 102,64 1 

Total 1 2.102,64 

I Cabo Verde I Praia I 61 8.317.80 I 
Total 6 8.317,80 

I Marrocos I Rabat I 1 I 1.120.00 I 
Total 1 1.720,80 

I Macau I Macau I 1 I 2.043, 12 I 
Total 2.043,12 

Beira 17 20.8 15,28 

Mo<;amblque Maputo 51 74.817,4 1 

Quelimane 3 3.557,44 

Total 71 

I Namibia I Windhoek I 1 I 
99.190,13 

3.749, 13 I 
Total 1 

I Uruguay I Montevideu I al 14.6 19,75 1 

3.749,13 

Total 8 

I RD.Congo I Kinshasa I 21 

14.619,75 

2.908.80 I 
Total 2 2.908,80 

Caracas 35 160.549,25 

Venezuela Valencia 50 191.622,90 

Total 65 362.172,16 

Cidade Cabo 29 32.899,16 

Africa do Sul 
Joanesburgo 33 23024,52 

Pret6ria 2 945,12 

Durban 

Total 64 66.868,80 



I Zimbabwe I Harare 20 I 50.044.10 I 
Total 28 58.844,10 

I 1ndla I Goa I 1 I 1.21 4,881 

Total 1 1.214,88 

I Suazllandla Mbabane I 1 I 1.789.20 I 
Total 1 1.789,20 

Total Geral 9471 2.246.014111 €I 
a) 0 valor da despesa ASIC-CP, emilido a pagamento, durante o anode 2013 fol de 2.246.014, 17€, conforme 
quadro anexo. Acresce salientar qua do valor acima indicado, acrescido do valor dos encargos bancMos e 
deduzldo do valor das devolu<;Oes de pagamento, resultou um valor efelivo de despesa deste a polo social em 
termos de execu<;ao or<;amental de 2.232.01 1,09€. 



ANEXO 4 - PEDIDOS DE APOIO FINANCEIRO E MATERIAL I 201 3 

IS N~. Data Decisilo(*) Entidade Assunto Pais Posto Consular OGACCP Autorizado FRI 

International Portuguese Music Awards 
1~ cdi~o dos "Premios lnternac1onais da Musi ca 

New Bedford 1 3 09·01·13 A Portuguesa" EUA 10.000,00 c 

2 6 23·01·13 A 
Cineclube de Fate I Museu de Emigra~o de 

Produ~o de filme documental sobre a emigracao Portugal 15.000,00 c 
Fate 

3 12 26-02·13 A 
Sindicato dos Trabalhadores da Constru~o camapanha de lnforma~o e desloca~o ao canada para 

Portugal 1$.000,00 c 
do Norte encontro com estruturas sindicais 

1': 21·02·13 A 
URBE • Nucleos Urbanos de Pesquisa e Encontro de cmpres<irio das Comunidades Portuguesas 

Portugal 20.000,00C 4 
lnterven~o com o objetivo de atrair o investimento externo 

5 16 22·02·13 A Portuguese Canadian History Project 
Exposi~ao de fotografias • 602 aniversario da chcgada 

Canada Toronto 4.672,00 c dos portugueses 30 canada 

6 18 22·02·13 I Consulado Geral de Portugal em Sydney 
Oesloca~ao banda portuguesa-12~. Edi~o do "Bairro 

Austr~lia Sydney 
Portugues·Petersham Food & Wine Fair'' 

7 19 22·02·13 A 
Assoc1a<;:jo "Amicale Culturelle Franco· 

Scmana Cultural Fran~a Paris 1.000,00C 
Portui:;iise lntercommunalc de Viroflay" 

Associa~o "Convivio Vasco da Gama" 
Festival de Musica e Oan~s das Antigas Colonias 

Fran~ Paris 800,00£ 8 23 25·03· 13 A 
Portuguesas 

9 24 25·03· 13 A Assoc1a~o "Lusophonie" de Pau Festival de cinema "Espaces de la Lusophonie" Franca Bordeus 1.500,00C 

10 25 25-03-13 A 
Collcctit des Associations Portugaises du 

Comemoracoes do 25 de Abril Frani;<i Paris 1.000,00 c 
Grand Ouest de la France ·CAP OUEST 

-- --- · -----



11 26 25-03-13 I A Association Portugal du Nord au Sud 
Plano de Atividades 2013. designadamente partilhar e I 
prom over as t radii;oes e gastronomias portuguesas 

Fran~ Paris 1.000,00C 

12 27 25-03-13 A Companhia de Teatro Ci e 1.3 Perfumes de Lisboa Fran~ Paris 2.000,00C 

13 28 25-03-13 A CIVICA 
Sal5o dos Presidentes de camaras da Regiao de lie de 

Fran~ Paris 5.000,00 c France (Grande Paris) 

14 29 25-03-13 A 
Associao;iio CHAMA- Associao;iio de 

Comemora,oes dos 40 anos da Associa~o Fran~ Bordeus 1.000,00 c Estudantes Lus6fonos de Estrasburgo 

15 30 25-03-13 A France Portugal Europe de Oloron Ste Mane Plano de AtlVldades 2013 Fran~ Borde us 1.800,00 c 

16 33 27-03-13 A 
Associa,ao Cultural Portuguesa de Neuilly sur 

Plano de Atividades 2013 Fran~ Paris 1.000,00 c 
Seine 

"O Emigrante/Mundo Portusues" 
II Encontro Mundial Empres<irios das Comunidades 

17 34 2$-03-13 A 
Portuguesas e Lusofonia 

Portugal 50.000,00C 

Jantar de Gala para galardoar anualmente 12 

18 47 10-05-13 A TEC - The European Challenge Limited 
personalidades e/ou 1nst1tuii;oes que se destacaram no 

Reino Unido Landres 3.000,00<:: apoio ou em representao;iio da Comunidade Portuguesa 
no Reino Unido 

19 48 30-04-13 A 
Associao;iio Portuguesa Unidos com Todos do 

Projeto ·Avril au Portugal" Fran~ Paris 1.000,00 c 
Vale de Montmorency 

20 51 06-05-13 A Associao;iio @67 
Workshop sobre a lingua portuguesa e Noite de fades e 

Reino Unido Manchester 10.000,00 c gastronomoa portuguesas 

52 06-05-13 
Associao;iio Portuguesa Cultural e Social de Comemora~o do 38" anivers<irio da Festa Franco 

Fran~ Paris 3.500,00 c 21 A 
Pontault-Combault Portuguesa 

22 53 06-05-13 A Institute Lus6fono de Pontault-Combault De.senvolvomento do lnstotuto Lusofono Fran~ Paris 3.500,00 c 

23 54 06-05-13 A Associa~o Cultural Portugucsa Ulis-Orsay lntercambio com o Brasil Fran>a Pans 4.000.00 c 



Reali2a~o de conferencias, expos•>Bes e documentario 

Associa~o Juvenil Lusofonia Global 
sob re a coopera~o entre Portugal e a Regiao 

24 55 06-05-13 A 
AdministratlVil Especial de Macau-RPChina no ambito do 

Portugal 5.000,00C 

V centenario Portusal/China 

25 56 0&-05-13 A Associacao Miratecarts Econtro de varies artistas nos A>ores - 10 000,00 Portugal 5.000,00 c 

26 57 0&-05-13 A Mulher Migrante Encontro Mund1al de Mulhcres Migrantes Portugal 30.000,00 c 

27 58 0&-05-13 A Vener.lvel lrmandade do SS Sacramento Apoio ao Centro Social Brasil Rio de Janeiro 15.000,00 c 

28 59 0&-05-13 A ·o Emigrante/Mundo Portugues" II Encontro dos Luso-Eleitos e Politicos Portugal 30.000,00C 

Association Culturelle Portugaise Primavera Comemora,oes do Sao Joao, festival de folclore, 
29 60 07-05-13 A 

do Portugal de Saint Herblain sardinhada e baile popular 
Fran,a Paris 1.000,00C 

Association Culturelle France Portugal 37 
Concerto e Exposi,;io nos lnvalides (invasoes 

Fran,a 30 61 07-05-13 A 
napoleonicas) 

Paris 1.000,00 c 

31 62 07-05-13 A Radio IOTA Plano de Atividades 2013 Franca Paris 1.000,00C 

32 63 07-05-13 A Association des Oiplomes Portusais en France Plano de Atividades 2013 Fran>a Paris 1.000,00 c 

Association Pour le Developpement des 

33 64 07-05-13 A Etudes Portugaises Bresiliennes, d'Afrique et Comemora>Bes 40~. Anivers<irio Fran,a Paris 1.500,00 c 
d'Asie Lusophones 

34 65 07-05-13 A Arte Institute NY Portuguese Short Film Festival Ill Edi~o EUA Nova lorque 5.000,00 c 

35 66 07-05-13 A 
Federacao da Comunidade Portuguesa na Celebra,;io dos so anos da chegada da emigracao 

Holanda Haia 2.500,00C 
Holanda portus uesa 

36 68 08-05-13 A 
Associa~o Portuguesa Cultural e Social de 

Permanencia Social Franca Paris 3.500,00 c Pontault-Combault 

37 69 08-05-13 A Institute Universit<irio de Lisboa (ISCTE-IUL) 
Conferencia "Portugueses no Brasil, Brasileiros em 

Portugal 500,00 c 
Portugal " 



38 71 08-05-13 A 
Alianr;a dos Clubes e Associac;oes Portuguesas 

Pedro 1~ curteiro portueues no DnJd;i Can;id;i Toronto 5.000,00 c no Ontario (ACAPO) 

39 72 09-05-13 A 
PAPS-Portucuesc Americun Post Graduate 

Forum 2013 - Elevar a Marca Portusal alem Fronteiras EUA Boston 2.000,00C 5ooety 

40 73 15-05-13 A 
Comite de Homenagem de Aristides de Sousa 

Plano de Atividades 2013 Franr;a Bordeus 2.000,00 c Mendes 

Associa~o Cultura Portuguesa de Aul nay- Plano de AtMdades 2013 I Comemorac;oes 402. 
Fran~ 41 75 20-05-13 A 

sous Bois Anivcrs;irio Paris 3.000,00 c 

76 21-05-13 
Association Chambre de Commerce et 

Sal;io do lmobiliario e do Turismo de Portugal em Paris Franr;a Paris 42 A 
d'lndustrie Franco-Portui;aise a Paris 6.000,00C 

43 77 21-05-13 A 
Associai;i.io de Terminologia Europeia 

Congresso da Lingua Portucuesa no Mundo Franc;;i P;ir is 6.000,00C 
Aplicada - A.T.EA 

44 79 22-05-13 I Assocra~o Catolica de Roubaix Comcmorac;oes "25 de Abril" 

45 80 27-05-13 A 
Comissao Organiz;idora "10 de Junho" -

Comcmorac;oes do dia de Portugal Reino Unido Londres 4.500,00 c 
Londres - Associac;ao Alegria do Norte UK 

46 81 27-05-13 A Uni5o dos Clubes de New Jersey Comemorac;oes do Dia de Portui;al EUA Newark 5.000,00 c 

47 82 29-05-13 A 
Federa<;ao d;is Associac;oes Portugues;is n<> 

Comemorac;oes do 10 de junho Africu do Sul Joanesburgo 15.000,00C 
Africa do Sul 

48 83 29-05-13 A 
Associa<;ao Cultural de Expresslio Portusuesa 

~. Edic;iio das "Olimpiadas da Lingu<> Portuguesa" 5uit;a Genebra 1.000,00C 
(ACEP) 

49 SS 28-05-13 A 
Rancho Folclorico "Estrclas de Portugal" de 

Comemorac;oes do Dia de Portugal Sui~ Genebra 1.500,00C 
Genebra 

so 86 28-05-13 A Grupo de Danr;as e Canta res do Ribatejo Comemorac;oes do Dia de Portugal na AlemanhJ Aleman ha Dusseldorf 3.000,00 c 

51 87 28-05·13 A Centro Cultural Portui;ues de Santos Comemorac;oes do 10 de jun ho Brasil Slio Paulo 20.000,00C 

S2 38 31-05-13 A 
Federa~o das Associac;oes Portuguesas na 

Comemorac;oes do 10 de jun ho Belgicu Bruxclas 1.500,00 c 
Belgica 

----- -



53 89 I 31-05-13 I A Portusucsc Heritlse in RI INC (Providence) Comemora~oes do Dia de Portugal EUA Providence 3.000,00 c 

54 90 04-06-13 I A Royal Vatch Club Regata Bartolomeu Dias Africa do Sul Cidade do Cabo 1.000,00 c 

55 91 04-06-13 A 
Associa~o Portuguesa Desporte Cultura e 

Projecto "Rotas - Novas Coordenadas" Aleman ha Estusarda 1.500,00 c 
Reecreio de Sinzis 

56 92 03-06-13 A Associacao Amisos do Pico Apoio a constru~ao de monumento Canada Vancouver 4.000,00C 

57 93 03-06-13 A Filarmonica do Divine Espirito Santo de Laval Aquisii;lio de fa rd as ea grava~o de CD Canada Montreal 3.000,00 c 

SS 94 03-06-13 A Miss5o de Santa Cruz Documentario Canada Montreal 5.000,00C 

59 95 06-06-13 A Sport Club Portusues em Newark Gala Proverbo - Festa da ungua Portuguesa EUA Newark 5.000,00 C 

60 96 07-06-13 A Associai;lio Lusitania 
Aqu1si~o de material e trajes/Apoio a manuten~o da 

Frani;:a Pans 1.500,00C 
sede 

61 97 07-06-13 A Consulado Geral de Portugal em Boston Boston Portusuese Festival -~ edi~o EUA Boston 1.500,00 c 

62 100 27-06-13 A 
CCPF - Coordenai;lio das Colectividades 

Campanha de Cidadania "Quem Vota Conta" Frant;:a Paris S.000,00C 
Portuguesas em Frant;:a 

63 101 27-06-13 A Workins Women Community Centre Proud To Be Portusuese Canadian Canada Toronto 10.000,00C 

64 102 27-06-13 A Institute Portugues de Cultura de Caracas Edi~~o de um CD Venezuela Caracas 5.000,00 c 

65 103 27-06-13 A 
Obra Portuguesa de Assistencia do Rio de 

Apoio para ampliar e modernizar as instala~oes Brasil Rio de Janeiro 10.000,00 c 
Janeiro 

66 104 10--07-13 I Rancho Foldorico "Quinas de Portugal" Comemoracoes "Dia de Portugal" Aleman ha DC.Sseldorf 

67 105 10-07-13 I A CAPO Atividades Sociais e Culturais Canada Toronto 



6S 107 10-07-13 I Assoc1at;iio Cultural do Min ho de Toronto 
Atividades Sociais e Culturais e Comemora~i3es "Dia de 

Canada Toronto 
Ponugal" 

69 108 11-07-13 A Azorean Maritime Heritage Society 
Realiza~o da 7~ Regata Internacional dos Botes 

EUA New Bedford 3.000,00C Baleeeiros A~oreanos 

70 109 11-07-13 A Cap Magellan Apoio para 3 projectos Franpi Paris S.000,00 C 

Associa~o Marias Cora~oes de Portugal 
Gala das Crian~s e Miss e Mister Comunidade 

Aleman ha Estugarda 7l 110 11-07-13 I Alemanha 

72 111 11-07-13 I Mundo Portugues A~o Fronteiras Portugal 

73 113 
12-07-

I 
Encontro Internacional de alguns jovens da Encontro Internacional de alguns jovens da Hudson 

2013 Hudson High School Heigh School 

29-07- Grupo Desportivo e Recreativo "Os 
Obras de renova~o Holanda Haia 74 114 I 

2013 Lusitanos" 

7S 116 30-07-13 A 
Provedoria da Comunidade Portuguesa em 

Plano de Actividades 2013 Brasil Sao Paulo 25.000,00€ 
Sao Paulo 

76 117 30-07-13 A Associa~o Guitar'Essonne "11eme Festival International Guitar'Essonne" Fran~ Paris 1.000,00 c 

77 120 OS-09-13 A Arte Institute "Mulheres Portui;ucsas na America" EUA Nova lorQue 25.000,00 c 

78 121 09-09-13 A Academia do bac;ilhau de Viseu XUI Coni;resso Mundial das 54 Academias do Bacalhau Portugal Portui;al 8.000,00C 

79 123 11-09-13 A 
Associai;iio Observatcirio dos luso 

Encontro Mundial dos Jovens Luso-descendentes Portugal 25.000,00 c 
Descendentes 

80 124 11-09-13 A Clube Portugues de Hudson AQuisit;iio de livros EUA Boston 1.756,95 c 

81 126 26-09-13 
Sociedade de Beneficencia de Kwazulu-Natal 

A 
Tru<t 

Plano de Atividade e aquisi~o de 2 cadeiras de rodas Africa do Sul Joanesburgo S.000,00C 

82 127 26-09-13 A 
Centro Portui;ues de Cultura e Beneficencia 

Apoio a lar de idosos Africa do Sul Cabo 5.000,00 c 
do cabo 

--- ----------



Coordenac:io das Colectividades Portusuesas Encontro Nacional das Associa,oes Portuguesas de 
Fran~ 83 128 26-09-13 A 

em Fran~ Franca 
Par is 2.000,00C 

84 131 27-09-13 A 
C<>sa das Be1ras - Cultural Community Centre 

Forma'3o de "Agentes do Folclore Portugues" Canada Toronto 5.000,00C 
of Toronto 

35 133 10-10-13 A Centro Portugues de Feilbach Festa de Natal/Remodelar biblioteca Alemanha Estugarda 2.500,00 c 

86 134 10-10-13 A 
CEPESE - Centro de Estudos da populac!io, 

Seminario Internacional - Dezembro 2013 Portugal 30.000,00 c 
Economia e Sociedade 

87 135 11-10-13 A Centro Portugues l~. de Dezembro 
Seminario de incentive aos Jovens no ambito do 'XY:ll 

Brasil Curitiba S.000,00C Encontro do Cone Sul - Pelotas 

88 136 11-10-13 A Casa do Oistrito de Viseu no Rio de Janeiro 
Forma~o para "Jovens Oirigentes Associativos Luso-

Brasil Rio de Janeiro 11.000,00 c desccndentes" -novembro 2013 

S9 137 11-10-13 A Trad&sons Apo10 financeiro para Festival Fran,a Pans 

90 140 
16-10-

A Nerle1-Nucleo Empresarial da Regiao de leiria Encontros da Diaspora Portugal 12.000,00C 
2013 

91 141 17-10-13 A 
ASsocia~o Amicale Culturelle Franco 

Festa de Natal/Arvore de Natal Fran"' Paris 1.000,00 c 
Portugaise lntercommunale de Viroflay 

92 143 
23-10-

A 
2013 

Embaixada em Paris Bolsas de estudo - Fran,a/2013 Franca Paris 4.800,00 c 

145 01-11-13 A 
Confraria de Saberes e Sa bores da Beira 

Encontro Mundial de Oirigentes Associativos Portugal Viseu 25.000,00 c 93 "Griio Vasco" 

94 147 01-11-13 A Luso Canadicn Charitable Society Cria~o de uma sala Snoezelen canada Toronto 10.000,00 c 

95 148 
04-11-

A 
Institute Cultural Portugut;s do Rio Grande 

59~. - Feira do Livro Brasil Porto Alegre 3.100,00C 
2013 Sul 

96 149 
06-11-

I 
Associa~o para a Oivulga'3o da Lingua 

Plano de atividades 2013 Fran~ Bordeus 
2013 Portuguesa 

97 150 
06-11-

A 
2013 

Casa de Portugal do Grande ABC Semana Cultural Portuguesa Brasil Sao Paulo 25.000,00C 



98 151 06-11-13 A 
Provedoria da Comunidade Portusuesa em 

Esper.iculo musical de beneficente Brasil Sllo Paulo 10.000,00C Slio Paulo 

99 152 
07-11-

A Clube Portusues de Hudson Apoio financeiro para aquisu;ao de uma cole~o de livros EUA Sao Francisco 
2013 

1.184,00 c 

100 156 
21-11-

A 
A.T.EA- Association de Terminolosie Condusoes do Consresso :tlcs Assises de la Langue 

Franc;a Paris 
2013 Europeenne Appliquee Portuga1se dans le Monde" 6.000,00C 

101 157 
21-11-
2013 

A Clube Portugues de Esteban Echeverria Cicio de sessoes/debates para promover a lingua Argentina Buenos Aires 15.000,00C 

22-11-
Associa\;lio da Comunidadc C3t61ic;i de 

102 158 
2013 

A Lingua Portusuesa "Nossa Senhora de Apoio a chegada dos portugueses a Suic;a Su1~a Genebra 5.000,00 c 
Fatima" 

103 159 
02-12-

A Obra C3t61ica das Migra~oes 
Estudo sobre recluses nas comunidades e apoio 

Portugal Lisboa 
2013 financeiro 15.000,00 c 

104 163 
02-12-

A Associa\;lio Alegria Portuguesa da Giron de Apoio financeiro para as actividades de dezembro/2013 Franc;a Borde us S.500,00 C 
2013 

105 164 
02-12-

A Jornal Portugal em Foco 
Apoio para lanc;amento do disco da cantora Maria 

Brasil Rio de Janeiro 
2013 Alcina 10.500,00 ( 

106 165 12-12-13 A Confraria dos Saberes e Sabo res da Beira 
Apoio para iniciativas a decorrerem em Bruxelas e Rio de 

Portugal 15.000,00C Janeiro 

107 NE Fernado David Estrela 
Comemora~oes dos 470 a nos de chegada dos 
portugueses ao Jap~o 

108 NE C.A5.A Material para comemora~oes do "10 de Junho" luxemburgo 

109 NE Consulado de Leon Material para comemora~oes do "10 de Junho" Espanha 



110 NE Casa de Portugal Vircem de Fatima Visita a Portugal Argentina 

NE C.A.S.A 
Comemora~oes do "10 de Junho" -:ipoio financciro -

Luxemburgo 111 Falta de documentos 

112 NE 0.1.M. 
Estudo sobre os novos emierantcs, os seus perfis, Ruxos 

Portugal 
e :inalise da rede. 

113 T Centro Comunitario de Lambeth 
Plano de Atvodades - Desenvolvimento sustentavel do 

Reino Unido 
centro de apoio ii comunidade portuguesa em Londres 

114 R 
Associacao Cultur.i Portugues:i de Auln:iv-

Atovidades doversas Fran~ 
sous-Bois 

115 T WJFO - Radio Globo de New Bedford 
Apoio financeiro para a realizacao de um programa 

EUA 
radiofonico m ensal - As Nossas Escolas Portuguesas. 

TOT Al A POI OS A TRIBUIOOS 4.800,00C 710.312,95 c 

(* ) - •A• - Autorizada /"I" - lndeferoda I "NE" - Nao se enquadra I "R" - Reformular Pedido I "T' - Transitou para 2014 



ANEXO 5 - INDICADORES ADMINISTRATIVOS-ESTATISTICA 

02-01-2013 A 31-12-2013 

DOCUMENTOS REGISTADOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS 

TELEGRAMAS RECEBIDOS 2012 TELEGRAMAS EXPEDIDOS 112 
TELEGRAMAS EXPEDIDOS 262 TELECOPIAS EXPEDIDOS 5 
TELECOPIAS RECEBIDAS 8 OFiCIOS 495 
TELECOPIAS EXPEDIDAS 0 FAXES 559 
FAXES 275 E-MAILS 448 
OFiCIOS 897 INFORMAC6ES DE SERVICO 167 
CART AS 509 NOTAS INTERNAS 146 
E-MAILS 614 NOTAS VERBAIS 17 
INFORMA<;6ES 0 MALAS DIPLOMATICAS 303 
MAP AS 0 PROTOCOLOS 33 
NOT AS 77 ASSIOUIDADE 12 
NOTAS INTERNAS 168 APONTAMENTOS 108 
NOT AS VERBAIS 8 TOTAL 2405 
CIRCULARES INTERNAS 15 
REQUERIMENTOS 0 
APONTAMENTOS 0 
A TEST ADOS MEDICOS 22 
ACORDOS 0 
RELATORIOS 2 PROCESSOS ABERTOS 

DECLARA<;CES 10 DIVISAO DE APOIO CULTURAL E ASSOCIATIVO 33 
QUESTIONARIOS 35 DIVISAO DE APOIO SOCIAL E JURiDICO 226 

TOTAL 4914 TOTAL 259 

-- - - --- - -- - - --- - -- -



---------------Rc_lat6rio cle Atividades 20131 201 J _ 

Direc;ao de Servic;os de Vistos e Circulac;ao de Pessoas ~ DSVCP 

RELATORIO DE ATIVIDADES 2013 

I. Competencias da DSVCP 

A DSVCP faz parte da Direcc;ao-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades 
Portuguesas (DGACCP) do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros, tendo, na 
prossecuc;ao das suas atividades, as seguintes competencias: 

a) Tratar dos assuntos relativos a emissao de vistos pelos postos e secc;oes 
consulares, com eventual consulta a outros departamentos; 
b) Participar em organismos e em reunioes de caracter interno, comunitario ou 
internacional sobre vistos, circulac;ao de pessoas e outras formalidades de 
fronteira; 
c) Garantir, nos termos legais, a protec;ao dos dados recolhidos que se 
encontrem a sua guarda; 
d) Participar na negociac;ao e na denuncia de acordos sobre vistos, circulac;ao 
de pessoas e outras formalidades de fronteira, bem como assegurar o 
cumprimento das obrlgac;oes assumidas, sem prejuizo da competencia de 
outros servic;os; 
e) Avaliar a execuc;ao dos instrumentos internacionais cuja aplicac;ao se fac;a 
refletir ao nfvel nacional e propor eventuais alterac;oes. 

Cabe a Divisao de Vistas as competencias das alfneas a) a c) e a Divisao de 
Acordos e Polftica Europeia de Vistas das alfneas d) e e). 

II. Recursos Humanos 

Tenda a DSVCP um volume de trabalho diario bastante consideravel, e em 
continua interligac;ao com os Postos Consulares espalhados pelo mundo, os 
recursos humanos exercem naturalmente as tarefas de que sao incumbidos 
com grande polivalencia no desempenho das suas func;oes, tendo os mesmos 
correspondido a intensificac;ao e diversidade das solicitac;5es no ano em aprec;o. 

Durante o ano de 2013 os recurses hurnanos da DSVCP registararn a entrada 
de 1 funcionario diplornatico (Adido de Embaixada) e duas safdas: 1 assistente 
tecnico (por aposentac;ao) e uma Inspetora Adjunta do SEF (em regime de 
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mobilidade). 0 saldo e, portanto, negativo e s6 tern sido suprido com a 
redistribuic;ao de pelouros entre os funcionarios remanescentes. 

No final do ano encontravam-se 18 funcionarios adstritos a DS VCP: 3 chefias 
(1 diretor de servic;os e 2 chefes de divisao) e 15 funcionarios (6 no 
secretariado e apoio administrativo, 4 na Divisao de Acordos e Polftica Europeia 
de Vistas e 5 na Divisao de Vistas). 

III. Concretiza~ao dos Objetivos do QUAR pela DSVCP 

a) Qualidade e Servi~o 

Objetivo 1 - Implementar uma metodologia de avalia~ao da 
satisfa~ao dos utilizadores 

Indicador 1 - Nfvel de Satisfac;ao dos Utilizadores 

Foram avaliados os seguintes itens: 

Satisfac;ao com os servic;os prestados - 4,8 
Qualidade da informac;ao disponibilizada - 4,4 
Tempo de resposta as solicitac;oes - 4,5 

0 objetivo foi superado com uma media de 4,57. 

Resultado final: 4,57 Previsao: 3 a 4 

Objetivo 2 - Melhor articula~ao com entidades publicas e privadas 
promotoras de Conferencias, Congressos e grandes eventos 

Indicador 2 - Numero de reclamac;oes apresentadas pelas entidades 
promotoras 

Concretizou-se um total de 569 Conferencias/Congressos/Workshops (Anexo I 
- Lista de eventos realizados durante 2013), nao tendo sido apresentadas 
reclamac;oes. 

De salientar o aumento progressive deste tipo de eventos comparativamente 
com o ano transato (501 eventos), tern exigido um trabalho sistematico e 
permanente da DS VCP, quer a nfvel de reunioes internas, quer com os postos 
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consulares e parceiros Schengen que nos representam no sentido de 
atempadamente serem emitidos vistas para os numerosos participantes. 

Resultado: O reclamac,;oes Previsto: 1-2 reclamac,;oes 

b) Produ~ao e Eficiencia Operacional 

Objetivo 3 - Assegurar a informa~ao aos postos consulares, entidades 
publicas e privadas em materia de vistos e circula~ao de pessoas 

Indicador 3 - Tempo medio de tratamento da informac,;ao a transmitir 

Nao tendo sido possfvel, durante o ano de 2013, dispor de um gestor 
documental DGACCP que permita associar o numero de entradas e 
correspondentes safdas, procedeu-se a avaliac,;ao por amostragem de 11 
processos que deram entrada na DSVCP (6 no 1° semestre e 5 no 2° semestre) 
calculando-se assim o tempo media de resposta aos pedidos de informac,;ao 
(Anexo II - Processos escolhidos por amostragem). 

Resultado: 8,85/9 dias uteis Previsao: 8 -10 dias uteis 

Objetivo 4 - Coordenar a implementa~ao do III Projeto do CCV na 
Praia 

Indicador 4 - Percentagem de contributes entregues no prazo previsto 

Foi feita a devida coordenac,;ao interna no MNE e com a Embaixada de Portugal 
na Praia para a preparac,;ao e realizac,;ao das atividades realizadas (ac,;oes de 
forrnac,;ao, projec,;ao de um video de divulgac,;ao do CCV nos aeroportos, 
realizac,;ao de Permanencias Consulares a outras ilhas do arquipelago para a 
recolha de biometria e instalac,;ao de um Laboratorio para detec,;ao de fraude 
documental). 

Resultado: 85% Previsao: 90% a 100% 

Objetivo 5 - Assegurar a elabora~ao de contributos para visitas 
oficiais 

Indicador 5 - Prazo de resposta as solicitac,;oes 
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Foram elaborados 216 contributes (i.e. mais 100 do que no ano anterior) sabre 
assuntos bilaterais em materias de vistas. 

Verificou-se ser possfvel reduzir os prazos de entrega dos contributes. Esta 
reduc;ao de tempo deveu-se ao reforc;o de recursos humanos na Divisao de 
Acordos e Polftica Europeia de Vistas e, ainda, ao facto desta Direc;~fo de 
Servic;os ter deixado de fazer a compilac;ao dos contributos da totalidade da 
DGACCP. 0 presente indicador sera corrigido para o pr6ximo ano, pois nao 
evidencia a situac;ao de fato. Todas as solicitac;oes apresentadas sao 
respondidas num per I odo ma is curto de tempo e es ta medida e a que 
realmente importa aferir. 

Resultado: 4,3 dias uteis Previsao: 5 a 10 dias uteis 

Objetivo 6 - Garantir a instru~ao dos processos de aprova~ao de 
Acordos bilaterais de Supressao de Vistos 

Indicador 6 - Tempo media de instruc;ao dos processes da recec;ao dos 
Acordos assinados ao envio para a BDA 

Foi dado seguimento atempado a Direc;ao de Servic;os de Biblioteca. 
Documentac;ao e Arquivo de todos os textos de acordos assinados. 

Resultado: 8 dias uteis Previsao: 8-10 dias uteis 

Indicador 7 - Tempo media de instruc;ao dos processes da recec;ao das c6pias 
certificadas ao envio para o DAJ 

Procedeu-se ao envio ao Departamento de Assuntos Jurldicos dos processes 
instrufdos com vista a respetiva aprovac;ao em Conselho de Ministros. 

Ap6s de assinatura de alguns acordos, verificou-se a necessidade de retificac;ao 
dos textos nas diferentes versoes lingufsticas. Acresce ainda, que na sequencia 
da intervenc;ao de programa de assistencia econ6mica e financeira, o formulario 
SIMPLEX para efeitos de aprovac;ao em Conselho de Ministros foi objeto de 
revisao com vista a incluir despesas e receitas previstas nos acordos 
internacionais celebrados por Portugal. 0 nova formulario eletr6nico foi 
disponibilizado no inlcio do 20 trimestre. 

Resultado: 25 dias Previsao: 20 -30 dias 
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Obj etivo 7 - Assegurar a resposta as solicitac;oes dos requerentes no 
ambito do Protocolo celebrado com Angola 

Indicador 8 - Prazo media de resposta 

Foi feito o acompanhamento de todas as situa~oes de interven~ao submetidas, 
quer par cidadaos portugueses, quer par angolanos, no ambito do Protocolo, 
bem coma prepara~~fo das reunioes agendadas com a outra Parte, tendo sido 
dada resposta num prazo media de 2 dias. 

Resultado: 2 dias Previsao: 2 - 3 di as 

Objetivo 8 - Acompanhar a implementac;ao do sistema VIS 

Indicador 9 - Prazo de resposta as solicita~oes 

Foi efetuado o acompanhamento da entrada em funcionamento do Visa 
Information system na regiao 4 (Africa Ocidental), ~ (Africa Central), 6 (Africa 
Oriental), 7 (Africa Austral), 8 (America do Sul), 9 (Asia Central), 10 (Sudoeste 
Asiatico) e 11 (Territ6rios Palestinos Ocupados) que abrangeram os seguintes 
pastas consulares portugueses: Luanda e Benguela (Angola), Bissau (Guine
Bissau), Dacar (Senegal), s. Tome (Sao Tome e Principe), Maputo e Beira 
(Mo~ambique), Harare (Zimbabue), Cidade do Caba, Joanesburgo e Pretoria 
(Africa do Sul), Bogota (Colombia), Brasilia, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Belo 
Horizonte e S. Salvador da Bahia (Brasil), Caracas e Valencia (Venezuela), Lima 
(Peru), Buenos Aires (Argentina), Banguecoque (Tailandia), Jacarta 
(Indonesia). De assinalar, ainda, que foi divulgada aos pastas consulares todo o 
material disponfvel sabre a "Campanha de informa~ao do VIS" da UE, assim 
coma, informa~ao relativa aos procedimentos referentes a recolha de biometria 
dos requerentes de vista. 

Resultado: 5 dias t'.1teis Previsto: 5 a 10 dias uteis 

Objetivo 9 - Uniformizar e assegurar a implementac;ao de medidas 
tendentes a facilitac;ao e concessao de vistos, designadamente a 
investidores estrangeiros 

Indicador 10 - Tempo media de concessao de vistas de neg6cios 

Resultado:0,60 dias Previsto: 2 a 12 di as 
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Indicador 11 - Tempo medido de concessao de vistas a estudantes 

Em parte, a redu<;ao do tempo medio deste tipo de pedidos deveu-se ao seu 
menor numero, designadamente no caso dos estudantes oriundos de Cabo 
Verde e Brasil. Relativamente a este ultimo, deixaram de ser processados os 
vistas para o Ciencia sem Fronteiras (CsF) e reduziram-se os pedidos para o 
Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI). 

Resultado: 6,53 dias Previsto: 6 a 18 dias 

Objetivo 10 - Assegurar a resposta as solicita~oes dos requerentes no 
ambito do regime da Autoriza~ao de Residencia para as Atividades de 
Investimento (ARI) 

Indicador 12 - Percentagem de resposta a solicita<;oes 

0 presente indicador sera corrigido para 0 pr6ximo ano pois nao evidencia a 
situa<;ao de facto. Todas as solicita<;oes apresentadas sao respondidas num 
perfodo maior ou mais curto de tempo e essa medida e a que realmente 
importa aferir. 

Resultado: 90% Previsto: 80% a 100% 

Indicador 13 - Agendamento e participa<;ao em reunioes 

Resultado: 9 dias Previsto: 8 a 10 dias 

Objetivo 11 - Assegurar a analise dos pedidos de visto de curta 
dura~ao, com ou sem consultas a outros Servi~os, e de longa dura~ao 
nos prazos definidos 

Indicador 14 - Tempo media de analise dos pedidos de vista de curta 
dura<;ao sem consultas a outros servi<;os 

Foram tramitados um total de 151.381 vistas desta tipologia. 

Resultado: 0,22 dias Previsto: 2 - 3 dias 
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Indicador 15 - Tempo medio de analise dos pedidos de visto de curta durac,;ao 
com consultas a outros servic,;os 

Foram tramitados um total de 10 124 vistos desta tipologia. 

Resultado: 6,50 dias Previsto: 15 -20 dias 

Indicador 16 - Tempo media de analise dos pedidos de vista de longa 
durac,;ao 

Foram tramitados um total de 16 184 vistos desta tipologia. 

Resultado: 7,38 dias Previsto: 12 - 14 dias 

c) Recursos Humanos 

Objectivo 12 - Assegurar um conjunto de politicas de gestao de 
pessoas, visando a qualifica~ao, capacita~ao e satisfa~ao dos 
colaboradores 

Indicador 17 - Taxa de execuc,;ao do piano de formac,;ao aprovado 

• Power Point - 2 
• Excel - 1 
• Formac,;ao de apoio a transic,;ao para Posto - 1 
• Ingles Tecnico - 5 

Resultado: 100% Previsto: 75% a 85% 

Indicador 18 - Nfvel de satisfac,;ao dos colaboradores 

0 grau de satisfac,;ao dos colaboradores foi avaliado em 4,07, apesar do 
aumento do volume de trabalho em consequencia da reduc,;ao do n(1mero de 
efetivos e do assinalado descontentamento face as condic,;5es de trabalho, 
equipamentos, servic,;os e condic,;5es de seguranc,;a. 

Resultado: 4,07 Previsto: 3 a 4 
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IV. Ac;oes realizadas pela DSVCP nao contempladas no QUAR 

Devem ainda ser indicadas algumas atividades desenvolvidas pela OS VCP, 
igualmente relevantes, mas que nao estao contempladas no respetivo QUAR e 
que se passam a indicar: 

• Divisao de Acordos e PoHtica Europeia de Vistos (DAPEV): 

- Elabora~ao das estatfsticas anuais de emissao de Vistas Schengen nos pastas 
consulares portugueses para envio a Comissao Europeia; 

- Negocia~ao de Acordos de Representa~ao com outros Estados-membros no 
ambito de emissao de vistas Schengen, designadamente OS que foram 
celebrados com Italia, Austria, Eslovenia, Grecia e Hungria; 

- Negocia~ao de Acordos bilaterais de Supressao de Vistas com pafses terceiros 
para portadores de passaportes diplomaticos e/ou passaportes de servi~o e/ou 
passaportes especiais; 

- Garantir as procedimentos para a entrada em vigor dos Acordos bilaterais de 
supressao de vistas; 

- Acompanhamento da Sustentabilidade polftica e financeira futura do Centro 
Comurn de Vistas (CCV) na Cidade da Praia/Caba Verde, quer na Secretaria de 
Estado, quer em Bruxelas; 

- Representa~ao nacional no Comite "Vistas" e no Grupo de Trabalho "Vistas"; 

- Participa~ao na elabora~ao do Programa nacional no ambito do Quadro 
Financeiro Plurianual 2014-2020; 

- Acompanhamento dos trabalhos do Comite "Documentos de Viagem", em 
articul a~ao com o SEF destinados a atualiza~ao do Anexo 10 do Manual I do 
C6digo de Vistas contendo o Quadro dos documentos de viagem que permitem 
ao seu titular transpor as fronteiras externas e nos quais pode ser aposto um 
vista; 

- Analise sabre o processo de recurso a Prestadores de Servi~o Externo (PSE) 
no ambito da apresenta~ao de pedidos de vistas Schengen, designadamente 
em Moscovo e Goa; 

- Atualiza~ao e divulga~ao aos pastas consulares de toda a informa~ao recebida 
do Conselho e da Comissao Europeia relativa aos instrumentos de aplica~ao 
pratica sabre a emissao de vistas Schengen; 
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- Divulgac:;ao junto dos postos consulares de Alertas de outros pafses relativos a 
documentos falsos/falsificados; 

- Analise da informac:;ao que consta dos websites dos postos consulares relativa 
a tramitac:;ao de vistas Schengen; 

- Prestac:;ao de informac:;ao aos postos consulares referente a Cooperac:;ao 
Schengen Local; 

- Formac:;ao aos Postos Consulares em materia de Vistos Schengen; 

- Articulac:;ao com a Direcc:;ao-Geral de Assuntos Europeus do MNE em materias 
de Justic:;a e Assuntos Internos na vertente de vistas (em especial relativamente 
a Diretivas Europeias, Parcerias para a Mobilidade UE, Acordos de Facilitac:;ao de 
Vistas UE, Dialogos Polfticos da UE e Polftica Comercial Comum); 

- Acompanhamento das negociac:;oes de Memorandos de Entendimento sobre 
Mobilidade de Javens para Trabalho em Ferias com a Australia, o Japao e a 
Coreia do Sul, Canada e Nova Zelandia. 

- Acompanhamento da avaliac:;ao bianual do programa Visa Waive17'EUA; 

- Participac:;ao na negociac:;ao e implementac:;ao pratica, nos pestos e em Lisboa, 
do Protocolo de Colaborac:;ao entre o Ministerio dos Negocios Estrangeiros, o 
Ministerio da Administrac:;ao Interna e do Ministerio da Economia na area do 
Turlsmo, asslnado a 27 de Janeiro de 2014, que visa incrementar o fluxo de 
vistas com destino a Portugal, originados em mercados de turismo considerados 
prioritarios; 

- Acompanhamento das Materias de Vistas no ambito da CPLP; 

- Elaborac:;ao de contributo, em materia de vistas, para vigilancia consular no 
contexto da nao proliferac:;ao de armas de destruic:;ao macic:;a; 

- Participac:;ao na elaborac:;ao do contribute para Programa de Estocolmo; 

- Preparac:;ao de informac:;ao para o Relatorio Anual de Seguranc:;a Interna 
(RASI), em materias de vistos; 

- Arquivo de materias e acordos e polftica europeia de vistas. 

- Anexo I - Estatfsticas Emissao de Vistas Nacionais e Schengen 
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• Divisao de Vistos: 

- Negoc ia~ao do Protocolo de Facilita~ao de Vistas com Mo~ambiq ue (reunioes, 
textos, relat6rios); 

- Manuten~ifo da colabora~ao com a Inspe~ao Geral Oiplomatica e Consular no 
que diz respeito as sol icita~oes no ambito das respetivas a~oes; 

- Assegurar a presen~a da OS, em reunioes de caracter interno, comunitario e 
internacional sabre vistas e circula~ao de pessoas; 

- Comunicar ao Gabinete do SIRENE as ocorrencias no NSIS que tiveram lugar 
no ambito das consultas para a concessao de um visto; 

- Acompanhar a implementa~ao da leg isla~ao nacional e comunitaria, 
relacionada com a vinda de trabalhadores altamente qualificados em articula~ao 
com o Servi~o de Estrangeiros e Fronteiras; 

- Remeter os especimes de documentos de viagem para a analise do SEF; 

- Remeter ao SEF os documentos de viagem anulados, furtados ou falsificados 
de cidadaos nacionais de palses terceiros e que sao comunicados a OS pelas 
representa~oes diplomatico-consulares desses palses em Portugal; 

- Gerir o stock de vinhetas de visto e kinegramas em articula~ao com a 
Imprensa Nacional Casa da Moeda e SEF; 

- Verifica~ao das listas das vinhetas inutilizadas remetidas pelos pestos 
consulares; 

- Introduzir os formularios de pedidos de vistas de pastas consulares nao 
informatizados; 

- Assegurar o atendimento da Linha Azul, com um telefone para atendimento 
ao publico, que tern como finalidade esclarecer os utentes atraves das 
referencias dos requerentes em Territ6rio Nacional, sabre questoes 
relacionadas com vistas. Funciona em dias uteis, durante o perlodo da manha, 
das 9h30 as 12h30, tendo sido atendidas 4 044 chamadas no ano em analise. 0 
respetivo relat6rio integra o Anexo II; 

- Responder as questoes colocadas atraves dos Portais das Comunidades, Living 
in Portugal, Portal do Governo, foram contabilizadas cerca de 700 respostas; 

- Introduzir na Rede de Pedidos de Vista (RPV) as vinhetas emitidas dos pastas 
consulares portugueses nao informatizados; 

- Arquivo de processes de vistas e circula~ao de pessoas. 
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------------- Relal6 rio de Ativida des 20131 2013 _ 

v. AutoBAvalia~ao Final da DSVCP 

No computo geral, esta Direc;ao de Servi c;os correspondeu as expectativas e 
previsoes para o ano de 2013, come exposto anteriormente, tendo 
inclusivamente superado algumas das metas que se propos atingir. 

De entre os objetivos claramente superados, afigura-se adequado destacar: i) a 
melhor articulac;ao com entidades publicas e privadas promotoras de 
conferencias, congresses e grandes eventos, ii) a coordenac;ao e 
implementac;ao do III Projeto do CCV na Praia, iii) a elaborac;ao de contributes 
para as visitas oficiais, iv) a uniformizac;ao e o assegurar da implementac;ao de 
medidas tendentes a facilitac;ao e concessao de vistas, v) assegurar a resposta 
as solicitac;oes dos requerentes no ambito da ARI, vi) a reduc;ao do tempo de 
analise dos pedidos de visto de curta durac;ao, com ou sem consulta, e de longa 
durac;ao, e vii) assegurar um conjunto de polfticas de gestao de pessoas, 
visando a qualificac;ao, a capacitac;ao e satisfac;ao dos colaboradores. 

Relativamente aos objetivos atingidos, salientam-se: i) assegurar a informac;ao 
aos pestos consulares, entidades publicas e privadas em materia de vistas e 
circulac;ao de pessoas, ii) a instruc;ao dos processes de aprovac;ao de acordos 
bilaterais de supressao de vistas, iii) assegurar a resposta as solicitac;oes dos 
requerentes no ambito do protocolo celebrado com Angola, iv) acompanhar a 
implementac;ao do sistema VIS. 

Todavia, a semelhanc;a dos anos anteriores, a superac;ao de seis objetivos so foi 
possfvel grac;as a um redobrado empenho dos membros da equipa DSVCP ja 
que, esta perdeu 2 funcionarios que se ocupavam da analise de pedidos de 
visto. Num future muito proximo, havera indicadores que poderao deixar de ser 
atingidos par este motive, designadamente a resposta as solicitac;oes per parte 
de entidades publicas e privadas (objetivo com grande numero de solici tac;oes) 
num prazo de 10 dias como impoe o Codigo do Procedimento Administrative. 

Assinala-se, contudo, a superac;ao do nfvel de satisfac;ao dos utilizadores e dos 
colaboradores. 

Face a quanta precede, esta Direc;ao de Servic;os considera que cumpriu, na 
generalidade, os objetivos propostos. 
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R elaluriu Uulw A vii 12013/DGA CCP/DS VCP 

De janeiro a Dezembro de 2013, a linha azul recebeu 4044 pedidos de informa~oes 
sobre vistas, com uma media mensal de 377 chamadas. 

Os meses de maior afluencia foram agosto, julho e maio, com 447, 411 e 377 
chamadas respetivamente. Media de chamadas diarias: 16/dia. 

Os meses de menor afluencia foram fevereiro, novembro e dezembro, com 267, 255 
e 232 charnadas, respetivarnente. 

Em 2012 a LA recebeu 2647 chamadas, com uma media de cerca de 11 chamadas 
diarias. 

Meses de maior cantata: agosto, novembro e dezembro com 288, 295 e 340 
chamadas/dia, respetivamente. 

Meses com menor numero de cantatas: fevereiro, abril e maio com 133, 105 e 
153 chamadas, respetivamente. Media de chamadas: 220/mes. 

Em 2013 verificou-se um aumento do numero de chamadas ( + 1.397), bem coma 
na media diaria ( +5%), em relac;ao a 2012. 

As informa~oes solicitadas em 2013 tiveram maior incidcncia sabre vistas 
solicitados em Bissau, Nova Deli e Dakar com 945 (23,36%), 743 (18,37%) e 509 
(12,58%), respetivamente 

As nacionaliclades sobre as quais incidiu o maior nurnero de pedidos de informa~ao 
sabre vistas foram: Guine-Bissau, Nepal e Guine-Conacry, respetivamente, com 951 
(23,51 %), 382 (9,44%) e 285 (7,04%). 

Pedidos de informac;ao sabre vistas de curta dura~ao: 1.963 (48,54%); 
reagrupamentos familiares: 1.308 (32,44%); vistas de estudo (VET/E6): 162 (4%) 

Os cantatas foram efetuados na sua maioria par familiares, com 2.323 chamadas 
(57,44%), seguindo-se da entidade patronal com 307 chamadas (7,59%) e 
instituic;oes de ensino, com 279 (6,89%). 

396 (9,79%) dos vistas nao constavam na rede de pedidos de vista (RPV); 304 
(7,51 %) a resposta ja se encontrava no PC e 118 (2,91 %) encontravam-se em 
analise no SEF. 

158 (3,9%) do numero total das chamadas foram efetuadas par cidadao 
portugueses para obterem inforrnac;oes para se deslocarem a pafses terceiros. 

Com 593 registos, em 2013, o Servic;o de vistas recebeu mais 133 pedidos de 
informac;ao atraves do enderec;o eletronico vistos@gaccp.pt, em relac;ao ao ano 
anterior. 



llelntoriu Lin/in Awl 12013/DGACCP/DSVCP 

1. Pedidos de informa~oes sobre vistos 

1.1. 2012 - 2013 

2. Analise dos pedidos de i nforma~oes par: 

Postos consulares 

Nacionalidades 

Tipos de visto 

Utilizadores da linha azul 

Situa~ao do visto (no dia do contato) 

3. Outros pedidos de informa~o 

3.1. Cidadaos portugueses, para se deslocarem a paises terceiros 

3.2. Jnforma~6es solicitadas via eletronica (vistos@dgaccp.pt) 

4. Infonna~es solicitadas. Analise por postos consulares e por nacionalidades 

5 . Funcionarios da linha azul 

6. Recursos utilizados 

7. Anexos 
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lle/11/tJrio Li11ltr1 Ai ni12013/DGACCP/DS VCf' 

1. Pedidos de informa~o sobre vistas 

1.1. 2012 - 2013 

Numero total cle contato telefonicos 
1---- 2-64_1 ____ I 4044 

-:/; 2012/ 2013 

+ 1.397 chamadas 
Media de contatos mes 

220/mes 377/mes 
~--+ 157chamadas/mes 

Media cliaria de chammlas 
___ 11_,(10,84) 16 (16,17) 

+ 5 (5,58) chamadas/dia 
Meses de nrnior afluencia clc chamaclas 

agosto: 288 (10,88%) 
novembro: 295 (11,14%) 
dezembro: 340 12,84%) 

fevereiro: 133 (5,02%) 
abril: 105 (3,96%) 
maio: 153 (5,78%) __ _ 

maio: 377 (9,32%) 
julho: 411 (10,16%) 

---~~-a~g~o_st_o_:_447 (_1_1,~0_5_~_o~-~-----
Meses cle menor contato 

fevereiro: 267 (6,60%) 
novembro: 255 (6,30%) 
dezembro: 232 5 73% 

janeiro - dezembro/2012 
Mes Jan. fever man;o al>ril maio junho julho agosto setemb outub novem dezem Tota is 
N. 0 chamaclas 202 133 175 105 153 244 281 288 215 216 295 340 2647 
Dias at c 11didos 21 22 22 18 21 20 22 20 20 19 21 18 244 

Media/mes I 9,61 6,04 7,95 5,83 7,28 12,20 12,77 14,40 10,75 11,36 14,04 18,88 
Media mensal: 10,84 chamadas/dia 

janeiro - dezembro/2013 
Mes Jan. fever marc;o abril maio junho ju I ho agosto setemb outub novem dezem Totais 
N.o chamadas 371 267 358 377 348 312 411 447 348 318 255 232 4044 
Diils ntcndidos 22 19 19 20 23 18 23 21 21 23 21 20 250 

Media/ mes 17,3 14,96 18,84 18,85 15,13 17,33 17,86 23,56 17,69 14,59 12,83 11,6 
Media mcnsal: 16,17 chamadas/dla 
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llelntorio lin/111 Azul12013/DGACCP/DSVCP 

2. Analise dos pedidos de i nforma~oes por postos consulares, nacionalidacles, 
entidades contratantes, estado do pedido e t ipos de visto (6 maiores incidencias): 

Postos Consulares Nacionalidades 

Bissa u 945 23,36% Guine-Bissau 951 23,51% 

Nova Deli 743 18,37% Ne pal 382 9,44% 

Dakar 509 12,58% Gulne Conacry 285 7,04% 

Havana 161 3,98% Senega l 215 5,31% 

Tunis 131 3,23% Cuba 161 3,98% 

Moscovo 104 2,57% Bangladesh 151 3,73% 
Total 2593 64,09% Total 2145 53,01% 

Quem contata Estado do pedido 

Advogado 146 3,61% Nao consta na RPV 396 9,79% 

Amigo 209 5,16% Concluido 304 7,51% 

Ent idd Patrona l 307 7,59% SEF 118 2,91% 

Famlllar 2323 57,44% PC 7 0,17% 

Inst . Ensino 279 6,89% Reaprecia~ao 5 0,12% 

Out ro 444 10,97% VCP 34 0,84% 

Pr6prio 207 5,11% Cancelado 21 0,51% 

Total 3915 96,77% Total 885 21,850/o 

Tipos de visto 

C - Curta dura~ao - C 1.963 48,54% 
L I 
Dl - Ativida de subordinada 154 3,80% 

02 - Atlv. lndeped./imigra nte empreendedor 31 0,76% 

03 - Invest e t rab. Altam/ qua lificado 26 0,64% 

0 4 - Estudo interca mb. e nsino superior/estagio volunt. 156 3,85% 

OS - Mobllidade estudante e nsino superior 6 0,14% 

06 - Reagrupamento fam lllar 1.308 32,44% 

07 - Reform ados/ religiosos e pessoas c/ bens 10 0,24% 
1 

El - Tratamento medico 32 0,79% 

E2 - Transf. Cidadaos p/ prest. Serve Forma~ao 63 1,55% 

E3 - Ativ. Subordinada/independente e temporaria 13 0,32% 

E4 - Ativ. Invest. Cientlf. e docente temporaria 9 0,22% 

ES - Ativ. Oesportiva amadora 2 0,04% 

E6 - Compromissos intemaclonais e estudo 162 4,00% 

E7 - Acompanhamento familiar p/ tratamento medico 2 0,04% 

Total 3937 97,37% 
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IM11turio Linlm Az11J 12013/DGACCPIDSVCP 

3. Outros pedidos de informa~o 

3.1. Cidadaos portugueses, para se deslocarem a pafses terceiros: 

= 158 (3,9°/o do total dos pedidos de informac;ao) 

3.2. lnformac;oes solicitadas via eletr6nica (vistos@dgaccp.pt) 

Perante questoes rnais complexas, os requerentes foram encaminhados para o 
enderec;o eletr6nico vistos@dgaccQJJJ,. 

Informac;oes prestadas/ 
vistos@dgaccp.pt 

2012 2013 

460 593 

¢ +133 

5 



llelatnrio Li11llfl Azul 12013/DGACCPIDSVCP 

4. Numero total de pedidos de i nforma~ao por PC / Nacionalidade (6 > incidencias): 
PC 

Abhu·Dabl 

Abuja 

Ankara 

Argel 

Danguecoque 
Belra 

Belem Para 

Belgrade 

Benguela 

Bissau 
Bogota 

Boston 

Brasilia 

Bucareste 

Buenos Aires 

Cairo 
Caracas 

c.c.v. 
Cidade do Caba 

Copenhaga 

Dakar 
Dlli 

Dublin 

Estcx:olmo 
Goa 
Gene bra 
Haia 
Havana 
Helsinqula 
Islamabad 
Jacarta 

Joanesburgo 
Kiev 

Kinshasa 
La Valela 
Lima 
Landres 
Luanda 
Lyon 
Macau 
Madrid 

Manchester 

Maputo 

Mexico 

Montreal 

Moscovo 
Nairobi 

Nic6sia 

NO 
21 

69 
28 
47 

23 
6 
2 
'1 

11 

945 
38 

3 

2 

48 
7 

62 

3 

1 

5 0 9 
3 

2 

2 
4 
2 
3 

161 
6 

14 
16 

2 
57 

22 
1 

15 
46 
87 

1 
9 

1 

57 

5 

1 

104 

1 

76 

% PC 
o,51 Nova Deli 
1,70 Nova lorque 

0,69 Pequim 

1,16 Portugal 

0,56 Praga 

0,14 Praia 

0,05 Prel6ria 

0,09 Rabal 

0,24 Riade 

23,36 R. Janeiro 
0,93 Roma 

0,07 S. Bala 

0,05 S. Chile 

1,18 S. Francisco 

0,17 Sao Paulo 

1,53 sao Tome 

0,07 Seu! 
0,02 Sevilha 

0,02 Sydney 

0,02 Teerao 

12, 58 Telavive 
0,07 Tripoli 

0,05 Tunis 

0,05 Vancouver 
0,09 Washington 
0,05 Zagreb 
0,07 Xangai 
3,98 
0,14 
0,34 
0,39 

0,05 
1,40 

0,54 
0,02 
0,37 
1,13 
2,15 
0,02 
0,22 
0,02 

0,02 

1,40 

0,1 2 

0,02 

2,57 

0,02 

1,87 

NO 
743 

9 
62 

16 

7 

58 
9 

62 

12 

7 

10 

9 

7 
1!l 
20 

1 

6 
'15 

30 
9 

131 

11 
1 

43 

% Na cion. 
18,37 Afeganlstao 

0,22 Africa Sul 
1,53 Angola 

0,39 SAU 

0,17 Argelia 

1,43 Argentina 

0,22 Armenia 

1,53 Australia 

0,29 Azerbaijiio 

0,17 Bahamas 
0,02 Benin 

0,24 Banola<lesh 

0,22 Bielorrussia 

0,17 Brasil 

0,46 Bulgaria 

0,49 C. Verde 

0,02 Camaroes 
0,02 Canada 

0, 14 Chade 

1, 11 Coreia Sul 

0,74 Chile 
0,22 China 

3,23 Colombia 

0,02 C. Marfim 
0,24 Costa Ric.a 
0,02 Croacia 
1,06 Cuba 

Equador 
Eglplo 
EAU 
Equador 

Eritreia 
EUA 

Filipinas 
Gambia 
Georgia 
Ghana 
G. Bissau 
G. Conacry 
India 

Indonesia 

G. Equat. 

Hong Kong 

Italia 
I rao 

Iraque 

Jordanla 

Kosovo 

3860 99,45 

NO 
13 

8 
135 

'1 

40 
5 
3 
3 
2 

1 
5 

131 

3 

39 

58 
16 

5 

I 

9 
112 

28 

6 
3 
2 

161 
6 

75 
3 
4 

7 
21 

11 
8 
5 

13 
951 

265 

255 

2 

1 

36 

8 

18 

% Na cio n. 
0,32 Koweit 
0,19 Ubano 

3,33 1..Jbla 
0,09 Malasia 

0,98 Maldivas 
0,12 Mali 

0,07 Marrocos 

0,07 Mauritania 

0,05 Mexico 

0,02 Mo~amblque 

0, 12 Moldavia 
3,23 Namibia 

0,07 Ne pa l 
0,96 Nicaragua 

0,02 Nigeria 

1,43 Oma 

0,39 Palcstlna 

0, 12 Paqulslao 

0,02 Peru 

0,02 Portugal 

0,22 Quenia 
2,76 Reino Unldo 

0,69 Rep. Dom. 

0,14 R.D. Congo 
0,07 Russia 
0,05 Samoa 
3,98 S.T. Principe 
0,14 Senega l 
0,61 Serra Leoa 
o,o7 Servia 
0,09 Siria 

0,17 sudao 
0,51 Sul<;a 

0,24 Somalia 
0,19 Tailandia 
0,12 Tanzania 
0,32 libete 

23,51 Timor-Leste 
6,55 Togo 
6, 30 Toga 

0,05 Tunisia 

0,02 Turquenmst 

0,02 Turqula 

0,02 Ucranla 

0,89 Uganda 

0,19 Uruyual 

0,44 Venezuela 

0,02 Vietname 

NO O/a 

1 0,02 
41 1,01 

9 0,22 
3 0,07 

0,02 
0,02 

51 1,26 

I 0,02 
3 0,07 

58 1,43 
37 0,91 

1 0,02 
38 2 9,44 

2 0,05 
57 1,40 

5 0,12 
32 0,79 

51 1,26 

13 0,32 
158 3,90 

2 0,05 
1 0,02 

10 0,24 

20 0,49 
96 2,37 
2 0,05 

20 I 0,49 
215 5,31 

1 0,02 
2 0,05 

37 0,91 

2 0,05 

1 0,02 

10 0,24 
14 0,34 
3 0,07 
3 0,07 
1 0,02 
1 0,02 
2 0,05 

131 3,23 

0,02 

23 0,56 

89 2,20 

3 0,07 

1 0,02 

3 0,07 

2 0,05 

4040 99,6 7 
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VISTOS NACIONAIS EMITIDOS 2013 

ESTADA TEMPOAARIA 

ET-TRATAMENTO MEDICO 1.557 

ET ·ACTIV. SUBORDINADNlNDEPENDENTE TEMPORARIA 155 

ET-ACTIV. INVEST. CIENTIF. E DOCENTE TEMPORARIA 613 

ET-ACTIV. DESPORTIVA AMADORA 63 

ET-COMPROMISSOS OMC E ACORDOS TRABALHO EM FERIAS 3.376 

ET·ACOMPANHAMENTO FAMILIAR PARA TRATAMENTO MEDICO 474 

RESIDENCIA 

RESIDENCIA-ACTIV. SUBORDINADA 285 

RESIDENCIA-ACTIV. INDEPEND./IMIGRANTE EMPREEND. 125 

RESIDENCIA-INVEST. E TRAB. ALTAMENTE QUALIFICADO 894 

RESIDENCIA-ESTUOO INTERCAMB. SECUND. ESTAG.NOLUN. 3.253 

RESIDENCIA-MOBILIDADE ESTUOANTE ENSINO SUPERIOR 86 

RESIDENCIA-REAGRUPAMENTO FAMILIAR 2.234 

RESIDENCIA·REFORMADOS, RELIGIOSOS, PESSOAS C/REND. 484 

TOTAL de VISTOS NACIONAIS EMITIDOS 14.047 

VISTOS SCHENGEN 2013 

VI STOS SCHENGEN Pedidos 159.520 

VISTOS SCHENGEN Emitidos 147.761 



Relat6rio de Atividades 2013 2013 

Dire~ao de Servi~os Regional ~ DSR 

RELATORIO DE ATIVIDADES 2013 

I - NOTA INTRODUTORIA 

1.CARACTERIZA~AO DA DIRE~AO DE SERVI~OS REGIONAL - DSR/PORTO 

1.1 Competencias legais: 

A Portaria n° 30/2012, de 31 de Janeiro, veio determinar a nova estrutura 
nuclear dos Servi<;os e competencias das respetivas unidades organicas da 
DGACCP. 

Dessa estrutura nuclear faz parte, como unidade organica, a Dire<;ao de 
Servic;os Regional (DSR), com sede no Porto, art0• 5°. daquela Portaria, 
definindo as competencias da DSR em articu/a~ao com as mais Dire~oes de 
Servi~os da DGACCP, a saber: 

a) Cooperar na preparac;ao da salda para o estrangeiro de portugueses que 
desejem emigrar, prestando-lhes, designadamente, a informac;ao e o 
apoio adequados; 

b) Cooperar na prevenc;ao de atividades illcitas referentes a emigrac;ao; 

c) Prestar apoio aos portugueses residentes no estrangeiro e seus 
familiares regressados temporaria ou definitivamente a Portugal e 
facilitar o seu contato com outros servi<;os publicos; 

d) Colaborar no acolhimento dos portugueses regressados a Portugal em 
situac;ao de doenc;a ou de outra forma de vulnerabilidade, prestando-lhes 
a necessaria assistencia imediata; 

e) Prestar apoio tecnico a outros organismos e servic;os que prossigam 
identicos objetivos de apoio aos portugueses residentes no estrangeiro e 
seus familiares regressados temporaria ou definitivamente a Portugal; 

f) Desempenhar quaisquer outras fun<;oes que lhes sejam determinadas 
pelo Diretor-Geral. 
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1.2. Recursos Humanos 

Tecnico 
Superior 

Tecnico 
Superior 

Tecnico 
Superior 

Assistente 
Tecnico 

Assistente 
Tecnico 

Assistente 
Operacional 

Jorge Carlos Miranda Oliveira 

Ana Lucia Oliveira Brigeiro 

Maria da Grac;a Fernandes 
Soares 

Maria Jose Amaral Santos 
Gomes Fonseca 

Olga Maria Gomes Cruz 
Sampaia 

Gualdir1a Silva Rocha _ I_ 

DSR 

DSR 

DSR 

DSR 

DSR 

DSR 

Comissao de 
Servlc;o no 
ambito da 
LVCR 
CTFP par 
tempo 

- +-'-'-in:..::..determinado 

CTFP par 
tempo 
indeterminado 

CTFP par 
tempo 
indeterminado 
CTFP par 
tempo 
indeterrninado 
CTFP par 
tempo 
indeterminado 

Diretor de Servic;os 
Regional 

66 anos 

Aposentac;ao ja 
apresentada 

Mantendo a op1rnao expressa nos relat6rlos dos anos anteriores ou seja a 
continuac;ao da insuficiencia de recurso humanos, nao deixou esta Direc;ao de 
Servi<;os de cumprir integralmente aquilo a que se tinha proposto no Plano de 
Atividades de 2013. 

Apesar das competencias da DSR, em func;ao dos novas fluxos migrat6rios que 
atualmente se vivem, implicarem um acrescimo de servic;o, e que esses novas 
fluxos trazem novas problemas de diversa fndole, o atual Quadro Tecnico ainda 
consegue responder as necessidades do Servic;o, o que tambem se verifica no 
Quadro Administrative, gra<;as ao esfor<;o e dedica<;ao dos funcionarios que 
duplicaram a sua atividade, especialmente quanta a nova competencia do 
Servi<;o, no que diz respeito a legaliza<;ao de documentos para pafses nao 
subscritores da Conven<;ao de Haia, que em media se traduz, mensalmente, em 
1.500 atos administrativos. 

Tambem, e no aspeto social, verificou-se um aumento substancial da 
intervenc;ao da DSR no domf nio das repatriac;oes, deporta<;oes e regresso em 
situac;ao de precaridacle. 

Finalmente, e nao menos importante, o Projeto dos Gabinetes de Apoio ao 
Emigrante (GAE), na sequencia dos "Acordos de Cooperac;ao" com as Camaras 
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Municipais, cuja estatfstica demonstra o acrescimo de movimentos de ano para 
ano. 
Instrumento de trabalho importante na divulgac_;~fo de informac.;ao junto do 
publico e com as Camaras Municipais, o Portal do GAE, cuja criac.;ao data de 
2010, apresenta hoje algumas limitac.;oes, que importa suprir com a maxima 
brevidade possfvel , de forma a possibilitar, nao s6 a otimizac.;ao do trabalho 
desenvolvido par esta estrutura, mas tambem analise mais ampla dos 
resultados produzidos. 

Em 2013 estavam contratualizadas noventa e tres (93) Camaras Municipais, 
sendo objetivo, de acordo com as orientac.;oes definidas pelo do Senhor 
Secretario de Estado das Comunidades Portuguesas, alargar a um maior 
numero de Camaras Municipais ate ao fim da presente legislatura, anexo I. 

Cifrando-se o numero dos atendimentos efetuados em 5.473 (atendimentos 
jurfdico-sociais da DSR), 3.305 (atendimentos aos GAE) e 18.300 (lega lizac.;~fo 
de documentos para pafses nao subscritores da Convenc.;ao de Haia) a 
capacidade de resposta da DSR, considerando a insuficiencia dos RH ja citada, 
nao e, atualmente tao C<~lere coma se gostaria. 

Acresce que a introduc_;ao do processo de cobranc.;a de atos de reconhecimento 
de assinatura e autenticac.;ao de documentos, implementado em Agosto de 
2013, na sequencia da publicac.;ao do Decreto de Execuc.;ao Orc.;amental, 
implicou 0 desdobramento dos funcionarios em multiplas func.;oes. 

Foi mantida a metodologia de atendimento atraves do Quiosque Multimedia, 
. com um sistema de senhas numeradas, o que permitiu, nao s6 a contabilizac.;ao 
objetiva dos utentes atendidos, mas tambem a noc.;~fo exata dos tempos de 
espera de atendimento, possibilitando uma melhoria constante do Servic.;o . 
Contudo, considera-se fundamental o apoio de um maior numero de recursos 
humanos, que permitam uma melhor operacionalizac.;ao do servic_;o de 
atendimento ao publico. 

Introduzido em 2010, o Quiosque Multimedia, com um sistema de senhas 
individualizadas, quer para servic.;os administrativos, senhas A e B, quer para as 
atendimentos efetuados pelos tecnicos, senhas C, D, E e F (1 a vez) e G 
(utentes de mobilidade reduzida), constitui uma mais-val ia para a gestao do 
servic_;o, nao s6 por um controlo mais objetivo do numero de pessoas atendidas, 
mas tambem uma melhor racionalizac.;ao dos tempos de espera e atendimento. 

II - ATRIBUicOES 

Sendo a missao generica da DGACCP a gestao dos pastas consulares e da 
realizac.;ao da protec.;ao consular, assegurando a efetividade e a continuidade da 
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a<;ao governativa no ambito da polftica de apoio a emigra<;ao e as comunidades 
portuguesas, a DSR do Porto assume a sua especificidade pr6pria, dado o 
caracter de transversalidade na sua atua~ao, alias reconhecida na Portaria 
30/2012, de 31 de Janeiro, porquanto uma s6 estrutura organica "trabalha" 
todas as questoes relativas a emigra~ao e as comunidades portuguesas. 

Resultam, daqui, dois fatores: 

1. O reconhecimento da transversalidade da DSR em rela<;ao a todas as 
Dire<;oes de Servi<;os da DGACCP, quando manda articular com aquelas; 

2. Embora a delimita<;ao da competencia geografica da DSR seja a Zona 
Norte do pals, por for<;a da nova realidade dos fluxes migrat6rios, a DSR 
tern estendido a sua a<;ao, especialmente informativa, a todo o pals, 
sendo frequente ser contacta por residentes em todos os distritos de 
Portugal, incluindo Lisboa. 

1 . - Art0 • 5°. al. a ) - "Cooperar na prepara9iio da safda para o 
estrangeiro de portugueses que desejem emigra9 prestando-lhes, 
designadamente, a informa9iio e o apoio adequados'~ 

As circunstancias dos anos anteriores relativamente a realidade migrat6ria nao 
sofreram grandes alterac;oes porquanto continua a acentuar-se a existencia de 
fluxos migrat6rios, para os palses habituais da Uniao Europeia recetores de 
mao-de-obra portuguesa, coma e o caso da Fran<;a, Luxemburgo e Inglaterra, 
mantendo-se as razoes de ordem econ6mica - desemprego, baixos sakirios, 
outras oportunidades de vida - , pollticas - mobilidade, livre circula~ao, 
Schengen - , embaratecimento de transportes, possuindo, contudo, 
caracterfsticas espedficas: sazonalidade, habilita<;oes literarias mais elevadas. 

Acresce a estes destines, e cada vez mais, o movimento de portugueses para 
Mo<;ambique e principalmente Angola, atrevendo-nos a afirmar que o principal 
destine dos portugueses, embora com caracterlsticas pr6prias, seja Angola. 

E enquadrada nesta realidade que a DSR/Porto, em articula<;ao com os servi<;os 
centrais, desenvolve as suas a~oes no arnbito desta competencia. 

A<;OES DESENVOLVIDAS: 

o Forarn efetuadas 495 consultas, sendo que 136 corresponderarn a 
consultas formais, geralmente via e-mai l, na sequencia das quais forarn 
estudadas as condi<;oes contratuais oferecidas, verificada a veracidade das 
ofertas e confirmada a existencia das empresas estrangeiras contratantes, 
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atraves da colabora<,;ao dos nossos Consulados e da consulta as autoridades 
do registo comercial de varios pafses, 254 no ambito da participa<_;ao da 
DSR nos Dias Europeus do Emprego e os restantes 105 dos GAE's e de 
consultas nao presenciais, via telefone, de utentes que nao quiseram deixar 
identifica<,;ao, anexo II. 

o Insistiu-se na Campanha "Trabalhar no estrangeiro", com a distribui<,;ao dos 
folhetos e cartazes junta das Camaras Municipais com Gabinetes de Apoio 
ao Emigrante, com o pedido expresso de divulga<,;ao nas Juntas de 
Freguesia e outros locais de visibilidade publica. Tambem foram efetuados 
2 Programas na Radio Placard - Porto, com um excelente feedback, 
porquanto as Servi<,;os foram procurados par muitos utentes, 2 conferencias 
sabre a Emigra<,;ao Segura com o Europe/Direct, de Pa<,;os de Ferreira, 1 
conferencia na Profisousa, institui<,;ao ligada a Europ/Direct de Pa<,;os de 
Ferreira; 1 conferencia no GAE de Oliveira de Azemeis, subordinada ao 
tema "Trabalhar no Estrangeiro: Desafios e oportunidades". 

• Permitimo-nos real<,;ar a participa<,;ao da DSR nos "Dias Europeus do 
Emprego", nao s6 atraves da participa<,;ao em duas conferencias / 
Workshops, mas tambem pelos 254 atendimentos acima referidos que 
proporcionaram uma informa<,;ao atempada a muitos jovens, sobretudo 
licenciados, que manifestaram a vontade em emigrar. 

• Foram encaminhados para os Conselheiros da REDE EURES/IEFP muitos 
destes utentes, Conselheiros com quern, ao longo do ano, se manteve 
estreita colabora<,;ao. 

2 - Art0 • s0 al.bl - "Cooperar na preven~ao de atividades ilfcitas 
referentes a emigra~ao// 

Como anteriormente referido a "angariai,;ao" de candidates, atraves de anuncios 
dos jornais e cada vez mais sofisticada. 

A repressao destas atividades esta a cargo da Autoridade para as Condi<,;oes de 
Trabalho, Ministerio Publico (quando ha indfcios de burla) e Polfcia Judiciaria. 

E com estas entidades publicas que a DSR tern trabalhado na preven<,;ao das 
situa<,;oes ilfcitas: 

• nas questoes emergentes da viola<,;ao dos direitos laborais verificadas no 
estrangeiro, quando estao em causa empresas portuguesas, as utentes 
foram remetidos para a ACT e Ministerio Publico junta dos Tribunais do 
Trabalho, 

o foi adotada uma nova metodologia relativamente as questoes laborais 
emergentes do direito de cada pafs, com a elaborai,;ao da respetiva queixa 
diretamente junta das autoridades competes desses pafses, coma 
incidencia especial nos casos da Espanha e Fran~a; 
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o foi prestado apoio informativo e jurfdico (avaliac;~fo da legalidade dos 
contratos de trabalho, verificac;ao da existencia das empresas / aos 
pedidos formulados pelos GAE. 

3 - Arto. so al.cl - "Prestar apoio aos portugueses residentes no 
estrangeiro e seus familiares regressados temporaria ou 
definitivamente a Portugal e facilitar o seu contacto com outros 
servi~os publicos'~ 

As questoes de regresso e reinserc;ao continuam a ser a vertente essencial 
deste Servic;o Regional. Os novos fluxos migrat6rios, com as caracterfsticas ja 
apontadas, trazem novos problemas, nomeadamente no aspeto jurfdico, fiscal e 
social (duplas tributac;oes, impastos de portugueses a trabalhar na Holanda e 
no Reino Unido, reconhecimento de sentenc;as estrangeiras de div6rcio, etc.), 
questoes que obrigam a uma atualizac;ao permanente de legislac;oes 
estrangeiras. 

A par destas novas questoes, a DSR tern continuado a exercer a sua acc;ao no 
tratamento dos assuntos de portugueses ja regressados ou em vias de regresso 
(as solicitac;oes dos nossos postos consulares sabre estas materias do regresso 
e reinserc;ao aumentaram exponencialmente): seguran~a social investimento, 
reconhecimento e equiva!encia de habilita~oes literarias, legaliza~ao autom6vel 
declara~oes para ingresso no ensino superior, troca de carta de condu~ao, etc., 
etc. 
Apesar de muitas questoes tratadas neste Servic;o Regional do Porto terem 
transitado para a alc;ada dos Gabinetes de Apoio ao Emigrante, facto e que se 
verificou um aumento clo movimento processual: 

./ Processos abertos: 475 (Assuntos Sociais, Assuntos Jurfdicos e 
Legalizac;ao de Autom6veis) 

./ Atendimentos: 5.473 (atendimentos presenciais) 

./ Legaliza~ao de documentos: 18.300, para pafses nao subscritores 
da Convenc;ao de Haia, que correspondem a processos individuais 
abertos, correspondendo, aproximadamente, a cerca de 80.429 
documentos legalizados. 

Embora nao tenha sido apurado 0 numero exato, OS valores acima apontados 
correspondem a cerca de 22.000 pessoas candidatas a processo migrat6rio. 

Informac;oes sobre o movimento do gabinete jurfdico: anexo III. 
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4- Arto. so al.d) (diploma) - "Colaborar no acolhimento dos 
pottugueses regressados a Pottugal em situar;fio de doenr;a ou de 
outra forma de vulnerabilidade, prestando-lhes a necessaria 
assistencia imediata// - anexo IV. 

4.1. Verificou-se uma diminuic.;ao de acolhimentos no ano de 2013, 
especialmente, no que diz respeito as deportac.;5es e repatriamentos: 

../ 1 internamento em instituic.;ao hospitalar 

../ 4 deporta~oes 

../ 2 deten~oes 

../ 14 repatriamentos 

Tai coma no ano passado, permitimo-nos chamar a atenc.;ao para o caso das 
deportac.;5es que na sua quase totalidade sao dos EUA, embora se tenha 
verificado um acrescimo dos casos do Canada. 

Na generalidade dos casos trata-se de indivfduos entre os 30 e os 40 anos, 
deportados na sequencia de decis5es judiciais ( trafico de droga5t violencia 
domestica e roubos) e que nunca adqulriram a nacionalidade americana. 

A dificuldade destes casos reside no facto de nao possufrem familiares em 
Portugal, estarem completamente desenraizados da sociedade portuguesa, de 
nao falarem corretamente a lfngua portuguesa e, encontrarem-se 
psicologicamente fragilizados. 

Tambem de realc.;ar que, no ano de 2013, verificou-se um aumento de situac.;5es 
referentes ao Reino Unido, fruto das novas polfticas sabre os fluxos migrat6rios. 

A colaborac.;ao dos Servic.;os de Emergencia Social dos diversos ISS.EP/CDSS 
tern sido fundamental. Os deportados sao alojados em unidades hoteleiras 
(pens5es) que trabalham com a Seguranc.;a Social, a alirnentac.;ao e garantida 
pelo tempo necessario e e efetuada uma avaliac.;ao pelas tecnicas de Servic.;o 
Social relativamente a reinserc.;ao dos rnesmos, com o objetivo de planificar um 
projeto de vida. 

Infelizmente, tem-se verificado, par raz5es de ordem orc.;amental, que a 
capacidade de resposta da seguranc.;a social ja nao e tao celere, 0 que coloca 
situac.;5es muito problematicas. 

Paralelamente, quando se trata de indivfduos em idade ativa, e solicitada a 
colaborac.;ao dos Centros de Emprego no sentido de inserc.;ao no mercado de 
trabalho, eventual frequencia de Formac.;ao Profissional, aprendizagem de If ngua 
portuguesa, etc. 
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5 - Arto. 50 al.el ~ "Prestar apoio tecnico a outros organismos e 
servifos que prossigam identicos objetivos de apoio aos portugueses 
residentes no estrangeiro e seus familiares regressados temporaria ou 
definitivamente a Portugal" 

5.1 - Acordos de Coopera~~fo entre a DGACCP e as Camaras Municipais para 
abertura de Gabinetes de Apoio ao Emigrante: 

• Foi celebrado 1 Acordo de Cooperacao (anexo V); 

• Tambem foi efetuada a distribui~ao do respetivo "Dossier de Apoio" bem 
como a forma~ao profissional aos responsaveis desses gabinetes. 

• Realizou-se forma~ao a novos tecnicos de alguns Gabinetes ja existentes, 
bern como uma atua liza~ao aos tecnlcos ja em fun~ao. 

• Em 31 de dezembro de 2013 estavam em funcionamento 93 GAE; 

• Foram fornecidas 3.305 informa~oes tecnicas solicitadas pelos GAE, anexo 
VI; 

• Informa~ao sobre o movimento estatistico dos GAE encontra-se disponfvel 
no anexo VII. 

6 - Art0 • so al.fl "Desempenhar quaisquer outras funfiies que /hes 
sejam determinadas pelo Diretor-Geral'~ 

Na sequencia das ori enta~oes do Sr. Diretor-Geral dos Assuntos Consulares e 
Comunidades Portuguesas, foram efetuadas diversas reunioes/participa~oes/ 
representa~oes. 
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DGACCP 

ACORDOS DE COOPERA~AO 

Anexo I 

cAMARAS MUNICIPAIS 
DATA ASSINATURA ACORDO 

COOPERA~AO 

AGUIAR DA BEIRA 23-06-2003 

ALFANDEGA DA FE 08-03-2005 

AUJO 23-03-2009 

ALMEIDA 04-05-2006 

A MARES 06-08-2005 

ARCOS VALDEVEZ 28-01-2003 

AR GAN IL 23-06-2003 

AROUCA 13-03-2003 

AVE I RO 01-02-2010 

BAI.6.0 20-02-2006 

BARCELOS 09-09-2005 

BRAGA 09-09-2005 

BOTlCAS 29-01-2003 

CABECEIRAS DE OASTO 05-01-2005 
-

CAMINHA 05-01-2005 

CARRAZEDA DE ANSIAES 29-10-2007 

CASTRO DAIRE 19-01-2004 

CELORlCO DA OEIRA 16-12-2005 

CELORICO DE BASTO 26-03-2010 

CHAVES 19-09-2002 

ESPOSENDE 23-03-2009 

ESPINHO 11-01-2011 

FARO 18-07-2002 

FIGUEIRA CASTELO RODRIGO 17-07-2002 

FORNOS DE ALGODRES 22-10-2007 

FUN DAO 22-06-2006 

GOUVEIA 01-02-2004 

GUARDA 22-06-2006 

GUIMARAES 02-03-2009 



30 iLHAVO 31-10-2002 

31 LAME GO 31-10-2002 

32 MACEDO CAVALE!ROS 04·08-200S 

33 MANGUAL DE 03-0S-2004 

34 MANTElGAS 22-10-2007 

3S MARCO DE CANAVESES lS-08-2008 

36 MEALHADA 01-02-2010 

37 MEDA 16·08·2004 

38 MELGA<;O 19-10-2007 

39 MESAO FRIO 18-10-2007 

40 MIRA 11-07-2008 

41 MIRANDA DO DOURO 16·09-2011 

42 MIRAN DELA 19·09-2002 

43 MOIMENTA DA BEIRA 03-05-2004 

44 MON<;,i\O 10·01-2011 

4S MONDIM DE BASTO 26·03-2010 

46 MONT ALEGRE 15·10·2007 

47 MURc;A 03-05-2004 

48 MURTOSA 29-10-2003 

49 NE LAS 22-10-2007 

so OBI DOS 12-10-2011 

51 OLIVEIRA DE AZEME!S 11·07-2008 

52 OUR EM 15·09-2011 

53 PENALVA DO CASTELO 19·01-2004 

54 PENAMACOR 18·08-2007 

SS PENEDONO 20-10-2006 

56 PESO DA REGUA 18-10-2007 

57 PINHEL 04·05-2006 

58 PONTE DA BARCA 28-01-2003 

59 POVOA DE LANHOSO 28-07-2006 

60 POVOA DE VARZIM 21-09-2007 

61 RES ENDE 04-08-2006 

62 RIBEIRA DE PENA 15-10-2007 



63 SABROS/\ 24 ·07-2003 

64 SABUGAL 15-01-2004 
- -

65 SANTA COMBA DAO 14·02-2012 

66 SANT/\ MARIA DA FEIRA 12·09·2002 

67 SANTA MARTA DE PEN/\GUIAO 18-10·2007 

68 SAO PEDRO DO SUL 28·07-2012 

69 sATAO 22-06-2006 

70 SERNANCELHE 19·01-2004 

71 SANTOTIRSO 21·09-2007 

72 SILVES 18·07-2002 

73 TAROUCA 13·03-200<1 

71 TERR/\S DO BOURO 28·01-2003 

75 TONDELA 31-10·2002 

76 TRANCOSO 28-11-2011 

77 TROFA 31-03-2006 

78 VALPA<;OS 20-10-2006 

79 VIANA DO CASTELO 08·07-2010 

80 VlEIRA DO MINHO 28·01-2003 
-

81 VILA DE REI 04·03-2004 

82 VILA DO CONDE 30-01-2006 

83 VILA NOVA DE CERVEIRA 10-01-2011 

84 VILA NOVA DE FAMALicAO 02-03-2009 

85 VILA NOVA DE FOZ COA 29-10-2007 

86 VILA NOVA DE PAIVA 23-06-2003 

87 VILA NOVA DE POIARES 02-02-2004 

88 VILA REAL 06-02-2003 

89 VILA VERDE 05-01-2005 

90 VIMIOSO 19-10-2007 

91 VI SEU 23-04-2013 

92 VIZ ELA 26-03-2010 

93 VOUZELA 17-07-2003 



Anexo II 

Campanha "Trabalhar no Estrangeiro" 

Holanda 1 Brasi l 9 
Reino Unido 37 Ca ma roes 7 
Dinarnarca 3 Hong-Kong 1 
Belgica 5 Nigeria 1 
Suecia 5 Canada 12 
Fran~a 6 EAU -Dubai 4 
Alemanha 7 Nova-Zelandia 1 
lrlanda 1 Maldivas 1 
Espanha 1 Malasia 2 

Australia 5 

EUA 6 

I Sui~a 1 Angola 2 

Oma 1 

Tota l 67 Guine-Equatorial 1 

Congo-Brazzaville 3 

Egito 1 

I Nao lndicou 12 

Total 57 

I TOTAL I 136 



1 - MOVIMENTO PROCESSUAL 

1.1. Processos Abertos 

1.1.1. Assuntos Sociais (AS) 

1.1.2. lnvestimento Ernigrante (IE) 

1.1.3. Legali za~ao Autorn6vel (LA) 

1.1.4. Assuntos Juridicos (AJ) 

1.2. Correspondencia entrada 

1.2.1. Oficios 

1.2.2. Faxes 

1.2.3. E-mails 

1.3. Corresponclencia saida 

1.3.1. Oficios 

1.3.2. Faxes 

1.3.3 . E-mails 

2 - INFORMA<;OES/ATENDIMENTO 

2.1. Assuntos Juridicos 

ESTATISTICA 
DSR 2013 

469 

6 

175 
115 

2711 

170 
20 

2756 

2.2. Assuntos Econ6micos/ lnvestimento 

2.3.J\ssuntos Socia is/ Ensino I Seguran~a Social 

2.4. lm porta~ao de Oens 

2.4.1. Lega liza~ao Autorn6veis 

2.4.2. Bens Pessoais 

3 - DECLARA<;OES 

3.1. Ensino 

3.2 . Troca de carta de condu~ao 

4 - LEGALIZA<;AO DE DOCUMENTOS 

I Total 

Anexo III 

475 

3101 

2946 

76 

5392 

2 

3 

18300 

30295 1 



Processos de legaliza~ao de documentos em 2013 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Docs Proc Docs Proc Docs Proc Docs Proc Docs Proc Docs Proc Docs Proc Docs Proc Docs Proc Docs Proc Docs Proc Docs Proc 

Anr.ola S513 1537 7231 1242 6642 1231 6879 1364 8129 1397 5441 1140 7186 1404 5926 1281 5767 1415 5447 1425 4769 1156 1033 897 

A. Saudita 11 4 3 1 2 1 2 1 11 6 19 2 6 2 6 3 4 3 

Argelia 14 2 9 3 54 9 1 1 18 3 11 2 

Bani:ladesh 1 1 

Bolivia 10 2 4 1 5 2 1 1 

Brasil 10 5 15 6 14 10 16 9 4 2 13 6 20 7 38 7 30 9 13 10 4 4 13 7 

Cambodia 1 1 

Canada 15 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 

Chile 4 3 10 2 19 6 6 3 16 6 4 1 1 1 10 2 18 8 4 3 

China 5 3 3 2 2 2 7 3 2 1 2 2 10 4 9 2 

Costa 
Marfim 

13 2 5 2 

Cuba 3 3 I 2 1 2 2 1 1 3 2 9 2 

Egipto 3 1 1 1 

EmiradosA. 9 3 11 7 24 5 11 3 5 1 12 s 21 7 19 6 9 s 10 s 15 s 2 2 
Unidos 

Fili pin as 2 1 1 1 2 1 1 1 

Gana 7 1 

Guatemala 1 1 1 1 11 2 2 1 10 2 16 5 

Guine Bissau 5 1 6 1 s 2 3 2 

Guine 
1 1 

Conakrv 

Gu1ne 
2 1 2 1 2 1 

Equatorial 

Indonesia 1 1 2 1 

lrlio 2 l 1 1 1 1 

lraQue 4 1 s 1 1 1 2 1 10 1 4 2 



Jorda ma 1 1 6 1 

Kuwait 6 2 1 1 3 3 6 5 2 1 10 4 

Libano 7 2 1 1 1 1 1 1 

Libia 12 2 3 l 

Macedonia 3 2 

Malasia l l 2 1 

Marrocos 4 l 

MotomblQuc 416 157 384 134 236 117 351 152 446 155 374 133 354 163 326 157 301 123 219 112 194 76 182 90 

Nigeria 
1 l 

Palestina 1 1 I 
Paquistao 1 l 1 1 2 1 4 2 2 1 

Paraguai 
1 1 4 1 1 1 24 2 3 1 

Qatar 2 1 1 1 10 2 12 3 34 9 23 3 17 6 19 4 30 4 9 2 10 3 

Quenia 2 1 14 1 

Singapura 
2 1 2 1 2 1 

Siria 2 1 

Tailand1a 1 l 

Taiwan 3 l 5 1 I 
Viet name 2 1 3 2 

Zambia 5 1 20 4 5 1 25 3 

TOTAL 9008 1725 7682 1400 6997 1383 7313 1549 8660 1579 5905 1311 7639 1617 6382 1474 6165 1567 5789 1531 5059 1265 3n6 1033 



----------------Re_la_t_6rio de Atividades 20131 Z01_:_:J __ 

Mes Processos Documentos 

janeiro 1725 9008 
fevereiro 1400 7682 
mar~o 1383 6997 
abril 1549 7313 
maio 1579 8660 
jun ho 1311 5905 
julho 1617 7689 
agosto 1474 6382 
setembro 1567 6165 
outubro 1582 5793 
novembro 1265 5059 
dezembro 1033 3776 
TOTAIS 17485 80429 
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Relat6rio de Atividades 201 3 2013 

I ncome Tax (EUA ) 2013 - ano fiscal 2012 

GAE N° Atendimentos 

Arcos de Valdevez 1 
Espinho 1 
Chaves 16 
Fornos de Algodres 1 
Gouveia 5 
Guarda 4 
llhavo 26 
Mangualde 35 
Mealhada 3 
Murtosa 6 

Nelas 12 
Penalva do Castelo 24 
Santa Comba Dao 1b 
Viana do Caste lo 4 

Diversos 

Alcobar;a 2 
Belmonte 1 

Ba ta Iha 1 
Caldas da Rainha 1 
Coimbra 1 
Covil ha 
Figueira da Foz 1 
Lisboa 3 
Pa9os de Ferreira 1 
Sao Joao Madeira 2 
Tamar 1 
Valcnr;a 1 
Vila Velha R6dao 1 
DSR 26 
TOTAL 196 
TOTAL REEMBOLSOS 229.172.00 USO ----
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Rclat6rio de Atividades 20131 2013 - - __, 

Correspondencia recebida das CM protocoladas I 2013 

Jan. Fev. Marc;o Abril Maio Junho Jul ho Agosto Set. Out. Nov. Dez. TOTAL 

Aguiar da Beira 1 1 
Alf~ndeQa da Fe 1 1 1 1 1 1 6 
Alii6 1 1 
Almeida 4 2 3 1 1 2 6 3 1 4 27 
A mares 1 2 2 3 2 1 3 4 1 1 20 
Arcos de 
Valdevez 1 1 2 
ArQanil 1 1 
Arouca 1 1 
Aveiro 7 1 1 1 1 1 1 1 14 
Baiao 1 1 1 1 1 1 6 
Barcelos 2 2 4 2 1 3 1 3 6 3 1 28 
Braga 4 6 3 5 2 2 6 4 4 5 41 
Boticas 2 2 
Cabeceiras Basto 1 2 1 1 1 1 7 
Caminha 0 
Carrazeda de 
Ansiaes 2 2 
Castro Daire 2 1 3 
Celorico da Beira 1 1 2 2 2 8 
Celorico de Basto 1 1 2 3 10 1 18 
Chaves 1 3 2 6 
Espinho 2 1 3 3 2 5 2 18 
Esposende 1 1 1 3 
Faro 2 2 4 
Figueira Castelo 
Rodrigo 1 1 6 1 1 1 2 1 14 
Fornos AIQodres 1 1 
Fundao 1 1 1 1 4 
Gouveia 14 5 6 5 1 3 7 4 1 2 48 
Guard a 7 13 6 3 8 3 5 4 5 2 2 4 62 
Guimaraes 2 2 2 3 2 10 9 3 5 38 
llhavo 1 4 6 2 1 2 2 18 

J::_amego 1 1 
Macedo 
Cavaleiros 3 3 
Mangualde 4 4 1 3 2 2 3 1 1 21 
Manteigas 1 1 2 
Marco de 
Canaveses 6 1 2 3 3 3 3 21 
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Jan. Fev. Margo Abril Maio Junho Jul ho Agosto Set. Out Nov Dez. TOTAL 

Mealhada 1 4 6 5 2 5 8 6 2 39 
Melqaco 3 7 3 3 11 5 8 2 4 46 
Meda 7 7 1 5 4 1 5 4 7 3 1 2 47 
Mesao Frio 0 
Mira 0 

Miranda do Douro 1 6 1 2 2 7 3 22 
Mirandela 1 3 1 5 
Moimenta da Beira 4 2 7 5 1 2 4 2 3 3 4 37 
Moncao 3 3 
Mondim de Basto 1 2 2 1 2 1 9 

Mon ta leg re 1 2 3 2 1 9 
Murca 0 
Murtosa 1 1 2 
Ne las 2 4 2 1 6 3 4 4 1 27 
6bidos 2 1 3 1 4 3 1 1 16 
Oliveira de 
Azemeis 2 1 2 3 1 1 1 11 
Ou rem 1 1 

Penalva Castelo 1 1 1 2 2 7 
Penamacor 0 

Penedono 3 1 1 1 2 1 3 12 
Peso da Requa 1 1 

Pinhel 1 1 
Ponte da Barca 1 1 
P6voa de Lanhoso 2 3 3 2 2 1 5 5 3 3 29 
P6voa de Varzim 11 6 13 32 9 13 16 18 22 17 17 17 191 
Resende 2 3 1 2 1 1 2 2 14 
Ribeira de Pena 1 2 3 1 1 8 
Sabrosa 1 1 
Sabuqal 1 1 2 
SM Feira 2 4 6 4 5 3 2 4 4 4 1 39 
Santa Comba Dao 1 3 1 1 1 7 
S Marta Penaquiao 7 3 11 6 11 11 4 4 3 9 5 4 78 

Santo Tirso 15 7 4 6 4 2 1 3 6 3 1 52 
Sao Pedro do Sul 2 1 3 
Sa tao 1 1 1 3 1 7 

Sernancelhe 1 1 1 3 1 7 
Sesimbra 0 
Silves 0 
Tarouca 2 1 1 4 

Terras de Bouro 1 3 1 5 
Tondela 2 1 3 
Trancoso 1 1 

Trofa 4 4 3 1 1 5 2 2 1 5 5 33 
Val pa cos 2 1 1 1 1 1 1 3 11 



Jan. Fev. Marc;o Abril Maio Jun ho Jul ho Agosto Set. Out Nov Dez. TOTAL 

Viana do Castelo 1 1 4 1 3 2 1 13 
Vieira do Minho 55 26 26 19 31 10 23 19 18 18 14 13 272 
Vila de Rei 0 

Vila do Conde 5 7 5 7 3 3 2 1 5 4 4 3 49 

Vila Nova Cerveira 7 2 2 1 1 5 1 19 
Vila Nova 
Famalicao 3 1 1 1 1 7 

Vila Nova Foz Coa 3 4 2 2 2 3 3 2 2 9 8 40 

Vila Nova de Paiva 4 2 6 3 2 4 1 22 
Vila Nova de 
Poiares 4 4 

Vila Real 6 3 2 7 18 
Vila Verde 1 1 
Vimioso 1 1 
Viseu 2 1 2 5 

Vizela 2 3 9 2 2 2 1 21 
Vouzela 3 1 1 1 2 1 9 2 4 1 25 

TOTAL 1733 



Correspondencia enviada para as CM protocoladas / 2013 

Jan. Fev. Mar~o Abril Maio Junho Julho Agosto Set. Out. Nov. Dez. TOTAL 

Aguiar da Beira 1 1 
Alf:lndega da Fe ., 1 1 2 1 2 8 
Alij6 0 
Almeida 3 2 1 1 3 1 3 7 4 1 26 
Arna res 1 3 2 3 2 3 1 1 16 
Arcos de Valdevez 1 1 2 
Arn an ii 0 
Arouca 1 1 1 3 
Aveiro 8 2 1 2 1 1 4 2 21 
Baiao 2 1 1 1 2 1 8 
Barcelos 1 2 3 2 3 1 3 1 4 7 3 1 31 
Braga 5 6 5 5 1 2 4 5 5 4 42 
Boticas 2 1 3 
Cabeceiras Baste 2 3 1 1 1 8 
Cam in ha 1 1 
Carrazeda Ansiaes 1 1 
Castro Daire 2 1 3 
Celorico da Beira 1 1 1 1 1 4 9 
Celorico de Basta 1 1 2 3 3 9 19 
Chaves 2 2 4 
Esposende 1 3 2 2 5 2 15 
Espinho 2 1 1 4 
Faro 2 2 4 
F Castelo Rodriqo 1 1 5 2 1 1 2 13 
Fornes Alqodres 1 1 
Fundao 1 1 2 

Gouveia 13 5 5 9 2 3 7 5 1 1 1 52 
Guarda 6 12 6 4 5 3 3 4 6 2 3 4 58 
Guimaraes 1 2 2 5 1 8 9 4 4 2 38 
llhavo 1 6 5 1 1 2 1 2 3 3 25 
Lameqo 0 
Macedo 
Cavaleiros 1 1 
Manqualde 3 4 2 3 2 1 1 3 19 
Manteiqas 1 1 
Marco Canaveses 5 1 5 4 5 2 5 5 32 
Mealhada 1 1 5 6 2 4 7 3 2 31 
Meda 2 7 3 3 11 5 8 2 3 1 45 
Melqaco 7 7 2 3 3 2 5 4 7 3 1 2 46 
Mesao Frio 0 



Jan. Fev. Marco Abril Maio Jun ho Jul ho Agosto Set. Out. Nov. Dez. TOTAL 

Mira 0 
Miranda do Douro 1 6 1 1 2 4 4 19 
Mirandela 1 3 1 5 
Moimenta da Beira 1 2 6 5 1 2 3 2 3 3 9 37 
Moncao 1 1 
Mondim de Basta 1 2 1 1 1 2 1 9 
Montaleqre 2 3 2 7 
Murca 0 
Murtosa 1 1 
Ne las 1 5 2 2 1 1 2 2 6 3 2 2 29 
6bidos 2 1 1 1 3 2 3 1 14 
Oliveira Azemeis 1 1 1 2 1 1 3 10 
Ourern 1 1 
Penalva do 
Castelo 1 3 2 1 3 2 2 3 17 
Penamacor 0 
Penedono 4 1 2 1 2 3 13 
Peso da Requa 1 1 
Pinhel 0 
Ponte da Barca 0 
P6voa de Lanhoso 2 2 7 4 3 1 5 5 2 4 35 
P6voa de Varzim 12 5 11 30 11 12 15 17 13 18 18 14 176 
Resende 2 3 1 2 1 1 2 2 14 
Ribeira cle Pena 1 3 2 1 1 8 
Sabrosa 1 1 
Sabuqal 1 1 
SM Feira 1 5 3 2 5 2 2 2 4 4 6 2 38 
Santa Camba Dao 1 1 1 1 1 1 6 
Sta Marta 
Penaquiao 0 
Santo tirso 7 5 9 7 10 12 4 5 4 12 3 7 85 
S Pedro do Sul 14 5 3 5 4 1 2 1 4 4 2 1 46 
Sa tao 2 2 
Sernancelhe 1 1 1 1 2 6 
Sesimbra 0 
Silves 0 
Tarouca 1 1 -
Terras de Bouro 3 1 1 5 
Tondela 2 1 1 4 
Trancoso 1 1 
Trofa 3 4 2 1 1 4 2 2 1 8 5 33 
Valpa<;os 3 2 1 1 2 2 1 1 13 
Viana do Castelo ·1 1 1 2 1 1 7 
Vieira do Minho 52 25 26 28 11 20 20 18 18 15 13 246 
Vila de Rei 0 



Jan. Fev. Mar~o Abril Malo Junho Julho Agosto Set. Out. Nov. Dez. TOTAL 

Vila do Conde 4 4 7 4 3 1 5 4 2 1 35 
V N Cerveira 7 2 2 1 1 4 1 18 

V N Famalicao 3 2 1 1 1 8 
V N Foz C6a 2 4 1 2 2 2 3 2 3 10 6 37 
Vila Nova de Paiva 1 2 5 2 1 2 3 2 18 
Vila Nova Poiares 1 1 
Vila Real 4 4 1 3 5 1 18 
Vila Verde 1 1 
Vimioso 0 
Viseu 2 1 1 2 1 7 
Vizela 1 4 7 2 2 2 1 19 
Vouzela 2 1 2 1 2 1 6 1 3 3 1 23 

TOTAL 1670 



Anexo V 

DGACCP 
ACORDOS DE COOPERA<;AO / 2013 

DATA ASSINATURA ACORDO 
CAMARAS MUNICIPAIS COOPERAtAO 

1 Viseu 23-04-2013 



Anexo VI 

ATENDIMENTOS DA DSR AOS GAE's 
ESTATISTICA ANUAL 2013 

CAMARAS MUNICIPAIS ATENDIMENTOS 

1 AGUIAR DA BEIRA 6 

2 ALFANDEGA DA FE 3 

3 /\LIJ6 4 

4 ALMEIDA 97 

5 A MARES 18 

6 ARCOS VALDEVEZ 5 

7 AR GAN IL 2 

8 AROUCA 4 

9 AVE I RO 69 

10 BAIAO 18 

11 BARCELOS 52 

12 BRAGA 80 

13 BO TICAS 2 

14 CABECEIRAS DE BASTO 15 

15 CAMINHA 

16 CARRAZEDA ANSIAES 2 

17 CASTRO DAIRE 15 

18 CELORICO DA BEIRA 10 

19 CELORICO DE BASTO 27 

20 CHAVES 89 

21 ESPOSENDE 7 

22 ESPINHO 48 

23 FARO 

24 FIGUEIRA CASTELO RODRIGO 43 

25 FORNOS DEALGODRES 8 

26 FUN DAO 33 

27 GOUVEIA 87 

28 GUARDA 161 

29 GUIMARAES 149 

30 ILHAVO 112 

31 LAME GO 



CAMARA$ MUNICIPAi$ ATENDIMENTOS 

32 MACEDO CAVALEIROS 

33 MANGUALDE 121 

34 MANTEIGAS 5 

35 MARCO DE CANAVESES 35 

36 MEAL HADA 57 

37 MEDA 46 

38 MELGAC';O 43 

39 MESAO FRIO 

40 MIRA 

41 MIRANDA DO DOURO 22 

42 MIRAN DELA 5 

43 MOIMENTA DA BEIRA 37 

44 MON<;AO 

45 MONDIM DE BASTO 19 

46 MONT ALEGRE 11 

47 MURvA 

48 MURTOSA 14 

49 NE LAS 65 

50 6BIDOS 19 

51 OLIVEIRA DE AZEMEIS 24 

52 OU REM 3 

53 PENALVA DO CASTELO 95 

54 PENAMACOR 

55 PENEDONO 27 

PESO DA REGUA 
----56 

57 PINHEL 

58 PONTE DA BARCA 

59 P6VOA DE LANHOSO 36 

60 P6VOA DE VARZIM 163 

61 RES ENDE 25 

62 RIBEIRA DE PENA 14 



CAMARAS MUNICIPAIS ATENDIMENTOS 

63 SABROSA 

64 SABUGAL 

65 SANTA COMBA DAO 51 

66 SANTA MARIA DA FEIRA 144 

67 SANTA MARTA DE PENAGUIAO 

68 SANTOTIRSO 127 

69 SAO PEDRO DO SUL 48 

70 SATAO 

71 SERNANCELHE 9 

72 SILVES 

73 TAROUCA 6 

74 TERRAS DO BOURO 8 

75 TON DELA 3 
--76 TRANCOSO 2 

77 TROFA 48 

78 VALPA<;OS 46 

79 VIANA DO CASTELO 26 

80 VIEIRA DO MINHO 257 

81 VILA DE REI 

82 VILA DO CONDE 129 

83 VILA NOVA DE CERVEIRA 19 

84 VILA NOVA DE FAMALICAO 65 

85 VILA NOVA DE FOZ COA 120 

86 VILA NOVA DE PAIVA 97 

87 VILA NOVA DE POIARES 5 

88 VILA REAL 26 

89 VILA VERDE 

90 VIMIOSO 

91 VISEU 4 

92 VIZ ELA 17 

93 VOUZELA 42 

TOTAL 3305 



1 

2 

3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

GAE 

ESTATISTICA ANUAL 2013 

Gabinetes de Apoio ao 
Atendimentos Processos 

Emigrante 

AGUIAR DA BEIRA Nao indicou 

ALFANDEGA DA FE 4 4 

ALIJO 36 8 
ALMEIDA 100 12 
AMAR ES 26 5 

ARCOS VALDEVEZ 25 6 

ARGANIL Nao indicou 

AROUCA 0 0 

AVE I RO 12 11 

BAIAO 27 22 

BARCELOS 68 23 

BRAGA 114 11 

BOTICAS 224 

CABECEIRAS DE BASTO 6 

CAMINHA Nao indicou 

CARRAZEDA ANSIAES Nao indicou 

CASTRO DAIRE 20 4 

CELORICO DA BEIRA 193 30 

CELORICO DE BASTO 12 2 

CHAVES 2653 119 

ESPOSENDE 13 4 

ESPINHO 57 6 

FARO 5 5 

FIGUEIRA CASTELO RODRIGO 276 19 

FORNOS DE ALGODRES Nao indicou 

FUN DAO 149 

GOUVEIA 14 1 

GUARDA 2242 387 

GUIMARAES 281 48 

ILHAVO 51 14 

LAME GO 10 

MACEDO CAVALEIROS Nao indicou 

MANGUALDE 45 5 

Anexo VII 



34 MANTE I GAS Nao indicou 

35 MARCO DE CANAVESES 25 7 

36 MEALHADA 43 4 

37 MEDA 305 18 

38 MELGACO 265 22 

39 MESAO FRIO 0 

40 MIRA 0 

41 MIRANDA DO DOURO 28 6 

42 MIRANDELA 63 5 

43 MOIMENTA DA BEIRA 36 11 

44 MON<;AO 47 6 

45 MONDIM DE BASTO Nao indicou 

46 MONT ALEGRE 2 

47 MU RCA Nao indicou 

48 MURTOSA 20 

49 NE LAS 302 

50 QB I DOS Nao indicou 

51 OLIVEIRA DE AZEMEIS 6'1 7 

52 OUR EM Nao indicou 

53 PENALV/\ DO CASTELO 40 

54 PENAMAC011 Nao indicou 

55 PENEDONO 742 41 

56 PESO DA REGUA Nao indicou 

57 PINHEL 62 

50 PONTE DA BARCA Nao indicou 

59 PQVOA DE LANHOSO 93 2 

60 PQVOA DE VARZIM 349 61 

61 RESENDE 42 0 

62 RIBEIRA DE PENA 23 2 

63 SABROSA Nao indicou 

64 SABUGAL 900 130 

65 SANTA COMBA DAO 17 2 



66 SANTA MARIA DA FEIRA 2060 

67 SANTA MARTA DE PENAGUIAO Nao indicou 

68 SANTO TIRSO 398 29 

69 SAO PEDRO DO SUL 14 10 

70 SATAO 627 121 

71 SERNANCELHE 255 43 

72 SILVES 5 2 

73 TAROUCA 6 5 

74 TERRAS DO BOURO 11 6 

75 TON DELA 5 1 

76 TRANCOSO Nao indicou 

77 TROFA 63 15 

78 VALPA<;:OS 1058 72 

79 VIANA DO CASTELO 25 17 

80 VIEIRA DO MINHO 1031 73 

81 VILA DE REI Nao indicou 

82 VILA DO CONDE 439 49 

83 VILA NOVA DE CERVEIRA 21 8 

84 VILA NOVA DE FAMALIC.1\0 144 22 

85 VILA NOVA DE FOZ GOA 160 17 

86 VILA NOVA DE PAIVA 48 10 

87 VILA NOVA DE POIARES 2 

88 VILA REAL Nao indicou 

89 VILA VERDE 10 1 

90 VIMIOSO 86 13 

91 VISEU 3 

92 VIZELA Nao indicou 

93 VOUZELA 123 

TOTAL 16885 1592 
n) Estes n°s, que 111\0 correspondcm It vcrdndeirn estatisticn, forn111 prcjllllicados pclas constanlcs avnrins do 
Porlnl rlos GAE, tcnclo, inclusive, clcsaparcciclo muitos ntc ndi111e11 tos lan~ndos na Base de Dados. 
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Relat6riu de Atividades 20131 201_3_~ 

RELATORIO QUAR 2013 

Objetivo 1: Implementar uma metodologia de avalia~ao da satisfa~ao 
dos utilizadores 

Indicador 1 - Nfvel de satisfa~ao dos utilizadores 

Meta: 3 a 3,999 

Resultado: Superado. Nfvel de satisfa~ao 4,14 

Fonte de verificac;ao: DGACCP 

Objetivo 2: Implementar um conjunto de medidas visando a melhoria 
do apoio tecnico aos Gabinetes de Apoio ao Emigrante 

Indicador 2 - Percentagem de resposta face as solicitac;oes 

Meta: 75% a 85% 

Resultado: 100%. Ate ao dia 31 de dezembro todas as solicita~oes (3.305) 
foram respondidas. 

Fonte de verificac;ao: Relatorio da DSR 

Indicador 3 - Tempo de resposta 

Meta: 2 dias 

Resultado: Cumprido. Tempo media de resposta: 2 dias 

Fonte de verifica~ao : Relatorio da DSR 

Objetivo 3: Implementar um conjunto de medidas melhorando o apoio 
j uridico-social aos utentes do Servic;o (com excec;ao dos GAE) 

Indicador 4 - Numero de pessoas abrangidas 

Meta: 4.000 a 4.500 

Resultado: Superado. N° de pessoas atendidas: 5.473 

Fonte de verificac;ao: Relat6rio DSR 

147 



Relat6rio de Atividades 20131 20 ~. 

Indicador 5 - Tempo medio de resposta 

Meta: 20 minutos 

Resultado: Superado. Tempo medio de resposta: 15 minutos 

Fonte de verifica~ao: relat6rios mensais do "Quiosque de senhas" 

Objetivo 4:_Implementar um conjunto de medidas melhorando o apoio 
aos utentes das legaliza~oes de documentos de paises nao 
subscritores da Conven~ao de Haia (com exce~ao dos GAE) 

Indicador 6 - Numero de pessoas abrangidas 

Meta: 9.000 a 14.000 

Resultado: superado. N° de pessoas atendidas: 18.300 

Fonte de verifica~ao: Relat6rio DSR / "Quiosque de senhas" 

Indicador 7- Entrega dos documentos para lega liza~oes no mesmo dia 

Meta: 75% a 85% 

Resultado: Superado: 95% dos documentos sao entregues no pr6prio dia. 

Nota: no de documentos entregues no mesmo dia: ate 20 
n° de documentos entregues no dia seguinte: mais de 20 

Fonte de verifica~ao: Relat6rio da DSR 

Indicador 8 - Tempo medio de resposta 

Meta: 10 minutes 

Resultado: Superado: 4 minutos 

Fonte de verifica~ao: "Quiosque de senhas" 

Objetivo 5: Efetuar avalia~ao dos GAE protocolados no ano de 2005 e 
aferir do respetivo nivel de satisfa~ao - 9 

Indicador 9 - n° de GAE protocolados em 2005 -9 
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Meta: 70% a 80% 

Resultado: Superado: 7 inqueritos efetuados 

Fonte de verificac;ao: Inqueritos efetuados /em arquivo 

Indicador 10 - Nivel de satisfac;ao dos GAE's 

Meta: 3 a 3,99 

Resultado: Superado. 4,67 

Fonte de verificac;ao: Inqueritos efetuados / em arquivo 

Objetivo 6: Assegurar a qualificac;ao e inserc;ao dos emigrantes 
portugueses regressados em situac;ao de precaridade econ6mica e 
social (repatriac;oes, deportac;oes, expulsoes e insuficiencia 
economica) 

Indicador 11 - n° de pessoas abrangidas 

Meta: 10 a 20 

Resultado: Superaclo: 21 

Fonte de verificac;ao: Relat6rio DSR / processes abertos 

Indicaclor 12 - Percentagem de respostas as solicitac;oes 

Meta : 75% a 85% 

Resultado: Atingido: 100% (todas as solicitac_;oes foram respondidas/tratadas) 

Fonte de verificac;ao: Relat6rio DSR / processos abertos 

Objetivo 7: Assegurar e acompanhar candidatos no ambito da 
campanha "Trabalhar no Estrangeiro" e cooperar na prevenc;ao de 
atividades ilicitas 

Indicador 13 - Percentagem de respostas as solicitac;oes 

Meta: 75% a 85% 

Resultado: Atingido: 100% (todas as solicitac_;oes foram 
respondidas/tratadas) 
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(Foram efetuados 492 atendimentos no ambito desta Campanha, dos quais 
254 nos Dias Europeus de Emprego, 133 via email e 105 dos GAE's + 
contactos telefonicos de atendimentos presenciais na DSR) 

Fonte de verificac;ao: Relat6rio DSR 

Objetivo 8: Assegurar um conjunto de poHticas de gestao de pessoas 
visando a qualificac;ao, capacitac;ao e satisfac;ao dos colaboradores 

Indicador 14 - Taxa de execuc;ao do piano de formac;ao aprovado 

Meta: 75% a 85% 

Resultado: 100% 

Indicador 15 - Nivel de satisfac;ao dos colaboradores 

Meta: 3 a 3,99 

Resultado: 4,00 

Fonte de verificac;ao: Relat6rio DGACCP 
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4·.5. Avalia~ao do Sistema de Controlo Interno 

A DGACCP tern institucionalizado a realiza~ao de reunioes semanais de 
coordena~ao, englobando dirigentes superiores e intermedios, respondendo as 
exlgencias de monitoriza~ao e aferi~ao da qualidade do trabalho efetuado. 

De acordo com a Orienta~oes Gerais emitidas pelo Conselho Coordenador da 
Avalia~ao de Servi~os (CCAS), "os servi~os deverao apresentar ( ... ) a sua avalia~ao 
sabre o SCI, destacando as conclusoes e as recomenda~oes de a~oes de inspe~ao e 
auditoria a que tenham sido sujeitos e mencionando igualmente as a~oes de 
melhoria que neste ambito se propoem implementar". Para o efeito, deverao 
basear-se nas questoes apresentadas no questionario anexo (Anexo A) ao 
documento Tecnico n.0 1 de 2010, de 04.03.2010, emitido pelo CCAS. 

Nesse ambito, a DGACCP procedeu a autoavalia~ao dos procedimentos utilizados 
para cumprimento do seu sistema de controlo interno, de acordo com os itens 
indicados no referido anexo, que se apresenta de seguida: 

Questoes Apllcado 

S N NA 

1 - Ambiente de controlo 

1.1 Estiio claramente delinidas as especilicac;6es X 

tecnicas do sistema de controlo inlerno? 

1.2 E eretuada internamente uma verificac;ao efetiva X 
sobre a legalidade, regulariclacle e boa gestao? 

1.3 Os elementos da equipa de controlo e auditoria 

possuem a habililac;ao necessaria para o exerclcio 

da runc;Ao? 

1.4 Estao claramente delinidos valores eticos e de 

integridade que regem o servic;o (ex. c6digos de etica X 

e de conduta, carta do utente, principios de born 

governo}? 

x 

Fundamenta<;ao 

A DGACCP aplica o sistema de geslao por 
objetivos, no qual o processo de planearnento e 
participado atraves de um modelo de auscullai;:ao 
dos dirigentes, com realizac;Ao de reuni6es 
peri6dicas, planeando, monilorizando e prestando 
conlas no amblto dos varios instrumentos de 
gestao. 

No MNE, as ru ni;:Oes de controlo lnlerno, de 
verilicai;:ao da legalidade, regularidade e boa 
gestiio competem a lnspec;ao Dlplomatica e 
Consular ea Secretaria-Geral. 

Nao cl ispondo a DGACCP de um nucleo de 
auditoria lnlerna, apenas se encontram 
sistematizados, em fom1a de Manual de algurnas 
unldades orgtmicas, parle dos procedimentos que 
dao suporte a organizac;ao. 

No entanto, foram idenlificadas as normas que 
dao sustenla<;<'lo aos clrcuilos, sendo que as I 
ativldades/procedimentos, nomeadamenle os 
fluxos de inlormac;ao e a comunicac;ao enlre os 
diversos servic;os, apresenlam-se devidamente 
regularnenladas internamenle, alraves de "Notas 
lnternas· . "Circulares" ou ·1nrorrnac;oes Servic;o". 
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1.5 Existe uma polftica de forma<;ao do pessoal que 

garanta a adequaC(8o do mesmo as fun<;Oes e 

complexidade das larefas? 

1.6 Estao claramente definidos e estabelecidos conlactos 

regulares entre a dlrec;ao e os dirigentes das 

unidades organicas? 

1.7 0 seNi<;o foi objeto de a<;:Oes de auditoria e controlo 

externo? 

2 - Estrutura organlzaclonal 

2.1 A estrutura organizacional estabeleclda obedece as 

regras definidas legalmente? 

2.2 Qual a percentagem de colaboradores do seNi<;:o 

avaliados de acordo com o SIADAP 2 e 3? 

2.3 Qual a percentagem de colaboradores do seNit;o ciue 

frequenlaram pelo menos urna ac;ao de forma<;ao? 

x 

x 

x 

x 

A DCACCP prossegue uma polltica de formal(l!o 
do pessoal que visa garanlir a adequa<;ao do 
mesmo as fun<;Oes e complexidade das larefas. 
Para o efeito, efetua, anualmente, um 
levantamento das necessidades formalivas ]unto 
das suas unidades organicas, que transmite ao 
Centro de Formac;ao do MNE, entidade a quern 
compete a elabora<;llo e lmplementat;ao do Plano 
de Formac;ao dos funcionarios do MNE . 

A DGACCP foi objeto de a<;oes de conlrolo externo 
ao abrigo do Protocolo celebrado entre o ISCTE -
IULe a Secretarla·Geral do MNE para 
acompanhamento de questoes relativas a 
lmplemenla<;ao do SIADAP. 

A estrutura organlzaclonal da DGACCP obedece as 
renras deOnidas pelo Decreto-Regulamentar n. 0 

9/2012, de 19 de janeiro, pela Portaria n.o 
30/2012, de 31 de Janeiro, e pelo Despacho n.0 

4480/2012, de 29 de mar<;o. 

100% 

3 - Atividades e procedlmentos do controlo adminlstrativo implementados no servic;o 

3.1 Exislem manuais de procedimentos lnternos? 

3.2 A competencia para autorizat;llo da despesa esta 

claramente definida e fom1alizada? 

3.3 E elaborado anualmente um piano de compras? 

x 

x 

3.4 Esta lmplementado um slstema de rola<;:ao de func;:oes I 
entre trabalhadores? 

3.5 As responsabilidades funcionais pelas diferentes I 
tarefas, conferenclas e controtos estao claramente X 

definldas e formallzadas? 

3.6 Ha descri<;:ao dos nuxos dos processos, centros de 

responsabilldade por cada etapa e dos padriies de X 

qualidade mlnimos? 

3.7 Os circuilos dos documentos estao claramente 

definidos de fom1a a evilar redund1lncias? 

3.8 Existe um piano de gestao de riscos de corrup<;:lio e 

infra<;oes conexos? 

x 

x 
3.9 O piano de gestao de riscos de corrupef8o e infra<;Oes l X 

conexas e execulado e monitorizado? 

4 -- Fiabilidade dos sistcrnas de informac;ao 

4.1 Existem aplica<;iies infom1~ticas de suporte ao [ J 
processamento de dados, nomeadarnente, nas areas X 

1 

de contabilidade, gestao documental e tesouraria? \ 

I 
4.2 As diferentes aplicac;:Oes estao integradas permitindo X 

o cruzamento de lnfon11a9ao? 

4.3 Encontra-se institufdo um mecanismo qua garanta a 

fiabllidade, oportunidade e utilidade dos oulputs dos X I 

x 

x 

A DGACCP obSCl\la OS manuais de 
procedimentos lnternos em vigor no MNE e que 
sao transversais a todos os organlsmos tutelados 
pelo MNE 

A compettincia para a autoriza980 da despesa 
estfl cla ramente definida em diplomas legals 

A DGACCP nao elabora pianos anuais de 
compras, estando a sua alividade nesta materia 
l imitada pelas regras do Sistema Nacional de 
Compras Pliblicas, pelo que as suas aquisiryoes 
sao efetuadas ao abrigo de procedimentos 
desenvolvidos pela Unidade de Compras do MNE. 

A DGACCP reve-se no Plano de Preven<;ao de I Riscos de Corrup<;ao e Infra<;oes Conexas, 
J elaborado pela Secrelaria·Geral do MNE. 

Os sistemas de lnfom1ac;:ao utilizados pela 

DGACCP sao da responsabilidade da DireC(8o de 

Servi<;:os de Cifra e Informatica, integrada na 

Secretaria-Geral do MNE, de acordo com o 

disposlo no artigo 2° da Portaria n.0 33/2012, de 

I 
31 de janeiro, que asseguram a sua fiabilldade e 

sistemas de seguranca 
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sistemas? 

4.4 A lnfom1ayao extralda dos sistemas de infom1ayao e X 
utilizada nos processos de declsao? 

4.5 Estilo inslituldos requlsitos de segurarwa para o 

acesso de terceiros a infom1aoao ou ativos do X 
servi90? 

4.6 A infomia9ao dos computadores de rede esta 

devidamente salvaguardada (existencla de X 

l 
backups)? 

4.7 A seguranya na troca de inrom1a90es e software esta X 

garanllda? 

Nola: as respostas devem ser dadas tendo por rererencla o ano em avalia9ao. 
Legenda: S - Sim; N - Nao; NA - Nao aplicavel. 

4.6. Desenvolvimcnto de medidas para um refor~o positivo do 
desempenho 

VI 

~ c 
,9;! 
0 

A~oes de melhoria a implementar em 2014 

Objetivos 

• Dinami7<H)io da politica de vistos 
como instrurnento da ac;ao externa 

• Consolldac;ao do projeto de 
Permanencias Consulares 

• Continuidade do programa de 
Autorizac;ao de Residencia para 
Atividade de Investimento (ARI) em 
Portugal 

• Disponlbllizac;ao de uma aplicac;ao de 
agendamento de atos consulares via 
WEB. 

• Incremento da rede de 
acornpanhamento de portugueses em 
situac;ao economicamente dificll e 
socialmente fragilizados 

Caracteriza~ao dos objectivos 

Utilizar a polftica de vistos como instrumento da 
ac;ao externa, designadamente, pela atrac;ao do 
turismo e controlo aos fluxos migrat6rios. 

Consolidac;ao e dlnamizac;ao do projeto de 
Permanenclas Consulares, lrnplementado com 
sucesso em 2012, com o objetivo estrategico e 
operacional de aproximac;ao do servlc;o consular a 
todos os sectores das comunldades portuguesas e 
aumento/ eficacia da capacldade de resposta da 
rede consular. 
Promover a continuidade ao programa de 
Autorizac;ao de Residencia para Atividade de 
Investimento (ARI) em Portugal e a sua divulgac;ao 
extern a 
Dar contlnuidade ao projeto de desenvolvimento e 
lmplementac;ao da aplicac;ao Agendamento on-line, 
dirigida aos naclonals residentes no estrangeiro e 
que se encontrem inscrltos ou desejem realizar a 
sua inscrlc;ao consular, possibllitando-lhes a 
marcac;ao via web de atos consulares no posto 
consular pretendldo. 
Desenvolvlmento da rede de acompanhamento de 
portugueses em situac;ao economicamente dificil e 
socialmente fragilizados, envolvendo o movimento 
associativo local, lnstitulc;oes oficiais e outras de 
f ndole privada. 
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• Reformulac;ao do Portal das 
Comunldades Portuguesas 

• Implernentac;ao de um programa de 
f aturac;ao eletr6ncia nos servic;os de 
atendirnento pt'.1blico da DGACCP 

• Melhorar os mecanismos de 
comunicac;ao e reforc;ar as boas 
praticas de tratamento da informac;ao 

• Implementac;ao do novo modelo de 
relat6rio de atividades dos postos e 
secc;oes consulares 

• Consolidac;ao do projeto interno de 
criac;ao de bases de dados 

Pretende-se dotar o Portal das Cornunidades 
Portuguesas de uma maior legibilidade e 
funcionalidade, com conteudos facllmente 
ldentincavels e intuitivos, por forma a fornecer uma 
informac;ao clara aos nossos clientes. 
Otimizar o atendirnento dos utentes e a 
operacionalizac;ao do processo de arrecadac;ao da 
receita gerada pelos servic;os de atendimento 
publico da DGACCP, pela pratica de atos de 
reconhecimento de assinatura e autenticac;ao de 
docurnentos, processo implementado em agosto de 
2013, na sequencia da publlcac;ao do Decreto de 
Execuc;ao Orc;amental, aprovado pelo Decreto·Lel 
no 36/2013, de 11 de marc;o. 

Implementac;ao do gestor documental SmartDOCS 
com vista a aperfelc;oar a artlculac;ao dos fluxos 
comunicacionais internos, a uma malor celeridade 
na disponibilizac;ao, tratamento e circulac;ao da 
informac;ao, a par de uma desmaterlallzac;ao cle 
procedimentos e processos. 
Pretende·se com o nova modelo de relat6rio de 
atividades dos postos e secc;oes consulares 
estabelecer criterios uniformes de disponibilizac;ao e 
tratamento da ativldade consular. 
Utilizac;ao clas bases de dados, enquanto 
lnstrumento de conhecimento, apoio e planearnento 
da atividade desenvolvlda pelos Postos Consulares. 

3.7. Compara~ao do desempenho: llenc11marl<i11g nadonal e 
internacional 

Nao existem padroes nacionais de comparac;ao para o trabalho desenvolvido 
pelas Direc;oes de Servic;o que constituem a estrutura organica nuclear da 
Direc;ao Geral. 

Nao sendo exequfvel produzir uma analise comparativa do trabalho efetuado 
pela DGACCP atraves do recurse a comparac;oes com servic;os identicos 
nacionais e estrangeiros, procedeu-se a uma analise de benchmarking ao nfvel 
dos tres indicadores transversais definidos pelo Ministerio dos Neg6cios 
Estrangeiros - " Nfvel de satisfac;ao dos Utilizadores", "Taxa de execuc;ao do 
piano de formac;ao aprovado" e " Nfvel de satisfac;ao dos colaboradores"- . 

Numa analise comparativa com OS varies servic;os internos e outros organismos 
tutelados pelo MNE, CNUNESCO, CAMOES e FRI, e possfvel concluir que, na 
generalidade, e para os mesmos indicadores em todos estes organismos, em 
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2013, foram cumpridas as metas definidas, conforme resultados que se 
apresentam: 

Indicadores - 2013 (Benchmarking) 

Inquerito Satisfac;ao Inquerito Satisfa<;ao Taxa de 
dos Colaboradores dos Utilizadores Formac;ao 

DGACCP 4,13 4,42 100% 

DGPE 4,05 4,56 100% 

DGAE 3,94 4,4 100% 

IGDC 3,58 4,2 100% 

CNUNESCO 3,9 3,7 100% 

CAMOES 3,36 4,02 84,72% 

FRI 3,9 4,3 85,7% 

Como quase a generalidade dos demais servi c;;os a DGACCP apresenta uma taxa 
de execuc;;ao de formac;;ao de 100% e supera todos os restantes ao nfvel media 
de satisfac;;ao dos colaboradores. No que respeita a satisfac;;ao dos utilizadores, 
a DGACCP obtem tambem uma pontuac;;ao elevada, muito proxima do servic;;o 
com a melhor classificac;;ao. 

Para estes resultados contribuiu a continuidade das mediclas de reforc;;o positivo 
do desempenho implementadas no ano transato, coma a aposta feita numa 
polftica de melhoria continua da qualidade dos servic;;os, regulando, planeando e 
controlando as suas atividades, com o objetivo nao s6 de garantir a satisfac;;ao 
dos utentes, mas tambem a dos seus colaboradores. 

3.8. Audi~ao dos dirigcutes intermcdios e demais trabalhadores 

Nos termos da Lei n.0 66-8/2007, de 28 de dezembro, a auto-avaliac;;ao deve 
ser acompanhada de informac;;ao relativa a audic;;ao dos dirigentes intermedios e 
dos demais trabalhadores (artigo 15°, n.0 2, alfnea f)), bem coma dos 
utilizadores externos (artigo 1so, n.0 2, alfnea a)). 

Nesse sentido, em 2013, a DGACCP adaptou um questionario ao seu contexto, 
baseado no modelo de autoavaliac;;ao do desempenho organizacional (CAF -
Common Assessment Framework). 
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Esse questionario, identificado no Anexo II, versou sabre um conjunto de 
tematicas relativas ao modo coma os colaboradores percecionaram a 
organiza~ao de modo a aferir o grau de satisfa~ao e de motiva~ao no exerdcio 
das atividades que desenvolvem. 

0 questionario teve natureza confidencial e foi disponibilizado aos dirigentes 
intermedios e demais trabalhadores atraves da pagina da intranet do MNE. 

0 seu tratamento, por sua vez, foi efetuado de uma forma global, nao sendo 
sujeito a uma analise individualizada, o que significa que o seu anonimato foi 
respeitado. 

A escala aplicada foi de 1 a 5, correspondendo o nfvel 1 a Muito insatisfeito e o 
nfvel 5 a Muito satisfeito. 0 questionario integrou ainda um campo, de caracter 
facu ltativo, onde puderam ser propostas sugestoes. 

Popula~ao alvo: trabalhadores da Dire~ao-Gera l dos Assuntos Consulares e 
Comunidades Portuguesas. 

Dimensao da amostra: foram rececionados/contabilizados 28 questionarios num 
universo de 67 trabalhadores, correspondendo a uma taxa de adesao de 
41,80%. 

Perfodo de realiza~ao dos questionarios: fevereiro/2013. 

Tenda em conta o n° global de avalia~oes registadas (28) e a correspondente 
nota~ao atribufda (entre 1 e 5), o nfvel global de avalia~ao e 4,13, repartido 
entre grau de satisfa~ao e grau de motiva~ao : 

1. Satlsfa~ao global dos colaboradores com a DGACCP 

Desempenho global da DGACCP 

Envolvimento dos colaboradores em atividades de melhorla na DGACCP 

Envolvimento dos colaboradores na prossecu~ao da missao e a lri bui~oes da DGACCP 

Envolvimento dos colaboradores nos processos de tomada de decisao da DGACCP 

lmagem da DGACCP 

Registe aqul as suas sugestCies de melhoria 

2. Satlsfa~ao com slstemas de gestao na DGACCP 

Aplidao da gestao para comunlcar 

Forma como o sistema de avalla~ao do desempenho em vigor fol implementado na 

DGACCP 

Forma como os objetivos individuals e partilhados sao nxados na DGACCP 

Postura da DGACCP face a mudan~a ea moderniza~ao 

Reglste aqui as suas sugestoes de melhoria 

3. Satlsfa~ao com as condl~oes de trabalho na DGACCP 

Ambiente de trabalho na DGACCP 

Horario de trabalho na DGACCP 

4,24 
4,30 
4,11 
4,37 
4, 26 
4,19 

4,14 
4,19 

3,88 
4,15 
4,33 

4,09 
3,96 
4,19 
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lgualdade de oportunidades para o desenvolvimento de novas competencias proflssionais 4,04 
lgualdade de tratamento na DGJ\CCP 4,11 

Posslbilldade de conciliar o trabalho na DGACCP com a vida familiar e assuntos pessoais e 
assuntos relaclonados com a saude 4,15 
4. Niveis de motlvai;ao na DGACCP 4,43 

Aprender novos metodos de trabalho 4,48 
Desenvolver trabalho em equipa 4,44 
Partlclpar em projetos de mudani;a na DGACCP 4,48 
Sugerlr melhorias 4,30 

5.1 Satlsfa ~ao com a llderan i;a na DGACCP - Direi;ao Superior 4,36 

Aceitam sugestoes de melhoria 4,37 
Delegam competencias e responsabilldades 4,41 
Estimulam a iniclativa das pessoas 4,41 

Reconhecem e premeiam os esfori;os individuals e das equlpas 4,26 
Reglste aqui as suas sugcstoes de melhorla 

5.2 Satisfai;ao com a lld eran~a na DGACCP - Direi;ao lntermedia 4,19 
Aceltam sugestoes de melhoria 4,28 
Delegam competenclas e responsabilldades 4, 28 

Estlmulam a inlciat iva das pessoas 4,06 
Reconhecem e premeiam os esfori;os Individuals e das equipas 4,17 

6. Satfsfai;ao com os equlpamentos, servl~os e condi~oes de segurani;a 3,46 

Condli;oes de segurani;a 3,44 
Equipamenlos lnform<itlcos disponfvels 3,56 
lnstalai;oes e equipamentos de escrit6rio 3,30 

Software disponfvel 3,56 
-- . I' • \ , . r f · 1 

b;.~_.L •. c_ •• '._ 1 •• ··,.,, •• ": •••• , _i.. ... ,:. -~·--"._.,, .~'-·~·-· ·--~:TotalGeral _ A113 _, 

1-Muito insatisfeito/· 2-I nsatisfeito; 3 -Pouco satisfe1to/ 4- Satisfeito; 5- Muito satisfe1to 

As sugestoes de melhoria expressas com maior frequencia prendem-se com as 
condic;oes ffsicas de trabalho (espac;o), tendo sido assinalado o facto de a 
DGACCP funcionar num ediflcio que nao suporta as suas necessidades 
profissionais, quer no que se refere aos funcionarios, quer no que toca 
as condic;oes adequadas ao atendimento publico. 

Ficou evidenciado igualmente a necessidade de atualizac;ao dos equipamentos 
informaticos disponibilizados e software disponlveis, de forma a adequar estes 
equipamentos as atuais necessidades da DGACCP. 

Merecem ainda particular referencia, a apreciac;ao positiva nos parametros 
"Satisfac;ao com sistemas de gestao na DGACCP" e "Satisfac;ao com a lideranc;a 
na DGACCP". 

Em termos globais, o lndice de satisfac;ao global dos trabalhadores com a 
DGACCP ( 4, 13) e de bastante positive. 
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5. Balan~o Social 

Neste capftulo sistematizam-se as pnnc1pais tematicas vertidas no Balan~o 
Social de 2013 da DGACCP, o qual foi elaborado nos termos do estipulado no 
Decreto-Lei n° 190/96 de 09 de Outubro. 

Em 31 de dezembro de 2013, a DGACCP contava com 77 trabalhadores em 
exercfcio de fun~oes, dos quais 71 % vinculados por contrato de trabalho em 
fun~oes publicas por tempo indeterminado, 17% em comissao de servi~o no 
ambito da LVCR e 12% em regime de nomea~ao, conforme quadro e graficos 
infra 

Quadro 1 - Trabalhadores par cargo e carreira, segundo a modalidade de vincula~ao e genero 

... 
Comissao 
servi!;O no CTFP /Tempo 

Nomea!;iiO TOTAL 
Cargo/Carreira 5mbito da LVCR Indeterminado 

M F M F M F M F Total 

TOTAL 5 8 17 38 6 3 28 49 77 

Cargos de Dire~ao 5 8 5 8 13 

Direc;ao superior 1 1 1 1 2 

Direc;ao Interrnedia 4 7 4 7 11 

Pessoal nao 
17 38 6 3 23 41 64 Dirigente 

Diplomata 6 3 6 3 9 

Tecnico superior 7 17 7 17 24 
Assistente tecnico 7 20 7 20 27 

Asslstente Operacional 3 1 3 1 4 
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Grafico 1: Reparti~ao dos trabalhadores par Cargo e Carreira 

Trabalhadores/ cargo/ ca rreira 

Dirigentes 

~ Assistentes Operacionais 

w Diplomatas 

LI Tecnicos superiores 

u Assistentes Tecnicos 

Quadro 2 - Distribui~ao dos trabalhadores por cargo e carreira, segundo a Unidade Organica 
de afeta~ao 

Unidades Organicas 

TOTAL 

Gabinctc do Dirctor Ger;il 

Dirctao Servitos de Administratao e Protetao 
Consular 

Diretao Servitos Emigratao 
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Analisando a d istribui~ao dos trabalhadores par genera, verifica-se uma 
predominancia do sexo feminino, representando as mulheres 64% do total de 
funcionarios da DGACCP e os homens 36% desse universe. 

Grafico 2: Repartlc;ao dos trabalhadores segundo o genero 

Reparti~ao dos tralJalhadores segundo o genera 

Horn ens 

Mui heres 

Esta tendencia e verificavel na maioria as carreiras profissionais conforme se 
pode observar no quadro 1 supra. 

Quanta a d istribui~ao dos colaboradores por escalao etario, verifica-se que a 
idade media dos colaboradores da DGACCP e de 47 anos, sendo que a maioria 
dos colaboradores (69%) possui idades compreendidas no intervalo dos 40 aos 
59 anos. 

Grafico 3 : Repartic;ao dos trabalhadores segundo o escalao etario 

Repartl~ao dos t ralJalhadores segundo o escalao etario 

u 20-29 

30-39 

38% ) 
LI40·49 

u 50-59 

LI 60·69 
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Relativamente ao nfvel de habilita~oes dos trabalhadores da DGACCP, constata
se que cerca de 63% dos colaboradores detem forma~ao ao nfvel do ensino 
superior, incluindo bacharelato, licenciatura, mestrado e doutoramento. Deste 
grupo, 48% sao mulheres. 

Dos colaboradores com forma~ao de nfvel superior a exercer fun~oes nao 
dirigentes na Dire~ao-Geral (35), 68,5% estao integrados na carreira de 
Tecnico Superior (24). 

Grafico 4: Reparti~ao dos trabalhadores segundo o nlvel de escolaridade 

25 -·.----------

20 -

15 . 

10 · ·1---fll- - - -

5 -

0 --~- ,- l I 

Dirigente Diplonwta Tecnico Assistente Asslstente 
Superior Tecnico Operacional 

CONSIDERA<;OES FINAIS 

a Menos 9Q ano escolaridade 

&i 92 <1110 ou equivalcnte 

u llQ ano 

fJ 12Q ano ou equivalente 

LI Bacharelato 

u Ucenciatura 

LI Mestrado 

u Doutoramento 

Ap6s uma caracteriza~ao dos fatores de maior destaque em materia de 
recursos humanos, importa destacar as seguintes considera~oes: 

• Em termos de recursos humanos, pode afirmar-se que a maioria dos 
colaboradores da DGACCP (71 %) esta vinculada atraves do Contrato de 
Trabalho em Fun~oes Publicas, encontrando-se os restantes 12% 
vinculados na modalidacle de nomea~ao e 17% nomeados em Comissao 
de Servi~o; 

• As categorias com maior m'.1mero de colaboradores e a dos Assistentes 
Tecnicos e a de Tecnicos Superiores, com um peso no efetivo total de 
traball1adores, respectivamente, de 35% e de 31 %; 

11 64% dos colaboradores sao do sexo feminino e 36%, do sexo masculino; 
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• No perfodo compreendido entre Outubro e Dezembro de 2013 ocorreu a 
entrada de 3 funcionarios da carreira diplomatica, por mobilidade 
interna; 

• No sentido de fluxo inverse registam-se, durante o ano de 2013, 8 
safdas: 7 respeitantes a casos de aposenta~ao (2 Tecnicos Superiores, 4 
Assistentes Tecnicos e 1 Assistente Operacional) e 1 par motive de 
termino da mobilidade interna (1 Tecnico Superior); 

• A maioria dos colaboradores da DGACCP (cerca de 69%) possui idades 
compreendidas no intervalo dos 40 aos 59 anos; 

• A maior percentagem de colaboradores detem forma~ao superior ( cerca 
de 63%); 

• No que concerne ao nfvel do absentismo, verificou-se que o mesmo esta 
dentro de parametros normais, sendo os motivos tambem os mais 
correntes: ausencias ao servi~o por motive de doen~a do proprio ou para 
apoio familiar, parentalidade, falecimento de familiar, etc. 

6. Ava lia~ao Global 

A DGACCP encontrava-se, nos termos do seu QUAR, adstrita ao cumprimento 
de 10 objetivos para o ano de 2013. Da analise do resultado do mesmo, 
constata-se que, em termos qualitativos, a ava lia~ao final do servi~o foi de 
3,89, valor final que resulta da conjuga~ao dos parametros de eficacia ( 4,20) de 
eficiencia (3,75) e de qualidade (3,70). 

Todos os objetivos fixados foram cumpridos ou superados, inexistindo 
indicadores nao concretizados. 
De facto, e de assinalar que o cumprimento dos objetivos foi superado em 6 
dos 10 propostos, o que corresponde a uma supera~ao da ordem dos 60% e 
que abrangeu todos os parametros (Eficacia, Eficiencia e Qualidade). 
Num total de 16 indicadores, foi registada uma supera~ao em nave. 

A taxa de rea liza~ao final da Dire~ao-Gera l em 2013 situou-se nos 106,39°/o. 

Nao obstante os objetivos fixados no QUAR constitufrem areas chave e 
estruturantes para a atividade da Dire~ao-Gera l , considera-se ser de real~ar 
igualmente o facto da atividade global da DGACCP ser mais abrangente do que 
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aquela que foi traduzida naquele quadro, e que esta demonstrada na 
autoavaliac,;ao efetuada pelos responsaveis das suas unidades organicas. 

A concretizac,;ao do Plano de Atividades, conforme foi demonstrado nos 
capftulos precedentes, apresenta uma taxa de execuc,;ao global bastante 
favoravel sal ientando-se: 

./ A superac,;ao de 72% dos objetivos operacionais das Unidades Organicas; 

./ 0 desenvolvimento de 100% das atividades de suporte e correntes 
previstas no Plano; 

./ Desenvolvimento de um numero significativo de atividades, projetos e 
ac,;oes extraplano. 

Estes resultados demonstram claramente o empenho da DGACCP no 
cumprimento e mesmo superac,;ao dos objetivos que se propos atingir em 2013, 
apesar das condicionantes e da reduc,;ao de recurses financeiros e humanos 
descritos nos capftulos precedentes, podendo concluir-se, pela apreciac,;ao do 
que foi referido neste relatorio que a DGACCP teve um desempenho apreciavel. 

6.1. Mens;ao proposla pelo dirigente maximo 

Nos termos do disposto no artigo 18.0 , n.0 3, da Lei n.0 66-8/2007, de 28 de 
dezembro, compete ao dirigente maxima do servic,;o propor, coma resultado da 
autoavali ac,;ao, a menc,;ao respeitante a avaliac,;ao final do servi c,;o. 

Assim, considerando os resultados alcanc,;ados por este organismo, 
designadamente a avaliac,;ao dos objetivos integrantes do QUAR - em que os 
dez objetivos foram atingidos, tendo sido superados seis - , prop5e-se, nos 
termos do n.0 1 do referido diploma legal, a atribuic,;ao da menc,;ao qualitativa 
de Desempenho Bom. 
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Pagina Previsualizare 

Questionario_satlsfa~ao_colaboradores_DGACCP _2013 
Dlre~ao-Geral dos Assuntos Consulates e Comunldades Potluguesas (DGACCP), l•"'-h• •• l OH 

Aptecla~ao por pa rte dos Colabot adores 
Aulo-aval<ay'lo da DGACCP·GeslAo de 1013 [Al'nca I), n°2 do artlgo 15° da Lei n• 66·8/2007, de 28 de clezembro) 

Enquadramcnto do quesllon6rlo: 

A p1owra de uma melhor(I conlinua dos sefV'~s ptBSlados 6 o principal compromlsso assumldo poi osla O"r~o-Geral. 

J de4 

Esle quesloonillio versa um con!IJnto de lem!ticas 1elaLvas ao modo coma o colabo1ado1 petceclona a DGACCP, de modo a alerl1 o grau do satislayao com 

a DGACCP e de rnoi;va.,ao sabre as atrt.dades que desenvO:vo. 

E da loda a convenlencla que ra.ponda com o mv.rmo de rigor e honestdade, pols s6 ass'rn 6 posslvel ;\ DGACCP nposlar numa me.ho1la continua dos seus 

SEl\~S 

IUo M resposlas cortas ou ouadas rela~vamenle a quafquer dos liens, ptele.ndondo-se obler uma op'nlAo pessoal e s•nu1a dos colabo1adores da DOACCP. 

ESTE OUESTIOllAAIO EDE llATUREZA COllFIDEllCIAL E All61111.lA. 

I = Mu lo lnsaHsleito, 2 • /nsalisl&lo, 3 = Pouco S36sleto, 4 • S31isleifo, 5 • Mu·ro SaC:sleYo, n a - nJo ap/~1-ef 

I . SatlslaQiio global dos colaboradores com a OGllCCP 
A,~~•o.uuv.u.U.ll"~ '..i.;.Jo>tuJ '"""r·u ('.-.ts·~.~, 

lmagcm da DGACCP 

1-PCl..(OSC.1.'6 '..> 

4 Sr-i·~·..) 

S..lJ1l'4S•~'-'t-'o 

Desempcnho global da DGACCP 
1 IJv'.DhU '&'•'o 
2-hu .. ' .. i'•'..> 
3 Pox o$1• \ 11-.. .J 

4 S'-'"'.:'> 
S IJu'"a Su t.'•'o 

• Envolvlmento dos colabo1adores na p1ossecuyao da mlssao e atrlbu l~oos da DGACCP 
LIJu'o ~U' l't"'o 
2.... ltu.C.1'•'" 
.1PO..JCOSL'11•'..> 

• Envolvlmcnto dos cotabo1ado1es nos µrocessos do tomada do decl sao do OGACCP 
1, 1.!u '.ilr .. u'l'&.'o 

2....lr.11 ... , ••• ,, 

3 P().1(0$• ... \ 't:'» 

4 S l!\1t:J 

S Uv".)$\'t't'~ 

Envolvlmento dos colaboradorcs em atlvldadcs do molhorla na OGACCP 
l . UU'Oh.1~1'& .. 00 

?. lr~it \1t 'J 

l. Po.i<0S~'a."..> 

4 S.l'.re.~ 
5-'11.>'-> $1·~··.:i 

Regis to oqut as suas sugcstocs de methorla 

2. Satlslai;iio com slstomas de gestiio na DGACCP 
Ara·~ o u~J ~t!I dJ c..'..s'~..JIUJ ' e.~""'""' (9.•u't.:i-

For ma co moo slstema do avallayao do desompenho em vigor lol lmplcmcntado na DGl\CCP 

3 PCIJC.OS l'1.'•".:i 
4. SC.,'•'4 
s uu~o.St'\'t'o 

Forma como os obletlvos Individuals o pa1tllhados do rtxados na DGACCP 
LU ... ~t'•Cl't-'O 
2.t,..u·11c·.., 
l..PcncoSt'.11!.'il 

4 S1'•'C-l 

5 IJu~St'\ft ... o 

Aptldao da gcstao para comunlcar 
1. 11.,.~.-n'st't'> 

2.Wt'•'s'.> 

3 PoxoSJ!,••'\) 
-4 Sll.l'• '.i 

s.u .. ~su~·t~o 

Postura da DGACCP laco ii mudan~a o a modernlza~iio 
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P;lgi11a PrevisuaUzare 

1 PoAoSi.·-,••'<> 
4.Sl!...11t."o 

S llo,1'0 Sc.~~·o 

Reglsle aqul as suas sugesloos de melhorla 

3. Sallsfayilo com as condlyiies de trabalho na OGACCP 
1ha'~ o i«i P'bJ rh H"<!b;.N f'J J rE-o;u"'r..'ct ,... •• c-7~· 

Amblente de frabalho na DGACCP 
1 .Uv ';,hs!~t.'e"'o 

2..11"..Ll .. , .... j] 

J P\.IJ(OSU1a'.> 

Hor Ario de lrabalho na DGACCP 

J.P(lo.J(.OS•• .i.•~._., 

" s~11•'.> 
S tJ1,1.\l Sl~ \'e 'i> 

Posslbllldadc de conciliar o h abalho na DGACCP com a vlda l amlllar o assuntos p essoals e assunfos relaclonados com a salitlo 
1 . •J1.1~lrtu's'a'o 

J PQ.toS~,•t.·~ 

-4 Sa'e:'.:l 
$ U.i'4S l~s.'e!o 

lg ualdade tie oporlunldades para o desenvolvlmenlo do novas com11elenclas prollsslonals 
l , , / .,,•.J ... U.'..t4i'.O 

2.. lr~\·~ .. ., 
3 PoJ<.oSc,.._-.,, 

• s~''•"..1 
s 11.,·0$1~'-'• 'o 

lguahJadc do lratarncnlo na DGACCP 
I !Ju 'oli'in,-t4c'o 

J Pouc!JS1·,•,,. .. o 
4. 51'\'t~ 

5 '11,,1'..>St.! s.'f.'O 

Reglsfo aqul as suas sugestoes de melhorla 

4. Nfvcls do motivayao na DGACCP 

U Aprcnder novos rndlodos d e h abalho 
l . U .1'4 0U.TC~YU> 

1 O.vr.c.· ,--i.J.> 
3 Pwco Jl>'A1dO 
<(I);,,• o'"Z.!-> 

s 1J .1•ou~~··1." 

Desenvolvcr trabalho crn cqulpa 
1 ll .1'o>Ou-r0".m 
i. 0 .U'T"d .v.o 
3 PO>!O 11-0-\"'1-.do 

.t U;t.,-aJ> 
S " 'J"O Jl:>: o'"IJ) 

Parllclpar ern 11ro]elos de nmdan~a na DGACCP 
t.JJ ..1'.) l)u,"T(". ,~.J 

1.. Ou.·nf\"lt-> 
l. Po.<.0 IJ:>;\~ 

Sugerlr rnelhorlas 
I U u"o>OH.-ao' .. . "», 
2.0:vro>-,-z"j,) 

J Pox.o l/~~"1'1-> 

' JJ<J·,V> 

o quc lalta para que o seu gr au do motlva~ao seJa 57 

5.1 Satlsfayiio com a llderanQa na DGACCP - DlroQao Superior ' 
• Prt.'#'J#.UT11'..Jl .1 9!-i '~CV"OV"tk.Jo•r.Jok.J..~·-v·• A.ui"'I. OittfJO SIJf:'ltkl. OJ-ti~ 01nlt St.-0 0 .1t1otu_G:nt1 
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(tflccltam sugcsloes de melhorla 

3 f(f..<.o S1·,•_.. ·_., 

.. 6 t!l'-!:"..3 

5 'l·i•aSt .. i.'t '-> 

O Delegarn cornpchlnclas o rcsponsabll ldades 
1. U-.><.otin:s1t';) 

t_fnu._'''• ".iJ 
3. Po..<otl:..11~·0 
"s •. , ... ~ 

Esllmulam a lnlclallva das pessoas 
1. lllJ '1' .. •1.l!~·· · > 

2. l"•loC.i':!o".> 

l Pc..i<oS1.'....1'~'D 

.. 61' .J.' l" ',) 

5 t/y "..>S1·· ~1:'0 

Reconhecem o premelarn os es for~os fndlvlduafs o das equfpas 
1 'lu'o l-.1 i.•. 1•e·~ 

2. ln.u. .. .J.'c.'> 
l. Po x oS1.' .11• \> 

Reg Isle aqul as suas sugeslocs de mcfhorfa 

5.2 Satlsfag5o com a lldernnga na DGACCP • Dlregiio lntcrmcdla • 
• hdV.h-ff .-.-.~..v • 9U'!-Jc.cn-ovt l.."'1 tA..\J r.;J\•;AJJ'r.'v '•· A.u.:~· o:u"'Jo t-.hnr#d"J• Dl'tlc.tu dJ S:n .. 01 e CJ-o1!u Of C>.\IJJ1> 

l\celtam sugcslocs do molhorla 
t.llu'Ot\U't.'f''O 

1 '"·''''"'',J 
3. Pox oSl!..1'• '.3 

5 1Ju •..,s1·!/t'4 
6 nL 

Oefegam compclenclas o responsabllldades 
I f/ '.J-"..3hsl!.''•'o 

4 Sr t'• '·' 
S Uu '"dSl!:l.ft 'O 

6 • • 

Ectlmul 3m a lnlc13llva d<Jt; p as.so:t!l 

I IJU'4 t-.iC.i.'a. 'O 

3 POJC.OS1°\ 't: '-> 
4 St.•,•L~ 

s "~ .. .,) s~"'' •o 
GnL 

r neconhecem e premelam os es fo r~os Individuals o das equlpas 
1, ,J,J'J)lr\u._ .. l.'• .. o 

J Pa.co SC"\'~ '..> 

4 SC-1'* .. ., 

~ l/u'o81' 1't. 'O 
6 na 

Reg Isle aqul as suas sugesloes de mclhorla 

G. Satlsfa~ao com os cqulpamentos, servlgos o condlgoos de seguranga 

l ns lafa~oes o equlpamenlos de escrll6rlo 
t. IJu'o\.·11h't.'C) 

7 ltiH"\1~ '<> 

3 POJ(OS l-'\1.)'•> 
4 St''-'~~ 
$ IJ1,;.'..>Sl.:\ 1&·,., 

Equlpamcnlos lnlormAllcos dlsponivel s 

Software dlsponivel 
1 . ~l»'.:J tuh't.'.> 

Condl~oes do seguran~a 

3 dc4 
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Questionario_satisfa~ao_2013_DGACCP 

Dlrecao Goral de Assuntos Consulares o Comunldades Portuguosas (DGl\CCP), Janeiro de 2013 

Apreciacao dos servicos da DGACCP 

Enquadramento do questionario: 

A procura de urna rnelhoria continua dos servit;:os prestados e o principal comprornisso 
assumido por esta Direcao Geral. 

Neste sentido, conhecer o grau de satisfacao dos utilizadores e fundamental. Disso 
depende a criacao de novas altemativas e a oferta de um atendirnento cada vez rnais 
eficaz. 

Colabore com a DGACCP na prossecucao dessa meta, preenchendo este 
questionario. Tenha presente que pretendernos a sua opiniao pessoal e objectiva 
relativamente aos nossos servic;:os. 

Nao ha respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo
se apenas urna opiniao pessoal e sincera. 

Este questionario e de natureza confidencial. 0 tratamento deste, por sua vez, e 
efetuado de urna forrna global, nao sendo sujeito a uma analise individualizada, o que 
significa que o seu anonimato e respeitado. 

1 = Muito lnsalisfeilo, 2 = lnsatisfe~o. 3 = Pouco Sotisfeito, 4 = Satisfeito, 5 = Muilo Satisfeilo en.a = niio aplicavel 

1. lmagem global da DGACCP 
Aprecie o seu grau de salisfa~ao 11as seguintes queslOes: 

Desempenho da DGACCP 

r. 1. Muito lnsatisfeito 

( ' 2. lnsatisfelto 

r 3. Pouco Satisfeilo 

r 4. Satisfeito 

r 5. Muito Satisfeito 

A cortesia dos colaboradores da DGACCP 

r 1. Muito lnsatisfeito 

( ' 2. lnsatisfeito 

r 3. Pouco SaUsfeito 

r 4. Satisfeito 

r 5. Muito Satisfeito 

Flexibilidade e autonomia dos colaboradores cla DGACCP para resolver situacoes 
invulgares 

r 1. Muito lnsatisfeito 



r 2. lnsatisfeito 

r 3. Pouco Satisfeito 

r 4. Satisfeito 

r 5. Muito Salisfeito 

As melhorias irnplernentaclas na DGACCP 

r 1. Muito lnsalisfeito 

r 2. lnsatisfeito 

r 3. Pouco Salisfeito 

r 4. Satisfeito 

r 5. Muito Salisfeilo 

Registe aqui as suas sugestoes de melhoria 

L 
2. Envolvimento e participacao da DGACCP 
Avalie o seu grau de sa/isfa9llo nas seguintes quostoes: 

Afericao do indice cle satisfacao 

r 1. Muito lnsatisfeilo 

r 2. lnsalisfeilo 

r 3. Pouco Salisfeilo 

r 4. Satisfeito 

r 5. Muilo Salisfeilo 

Consulta aos servicos sobre oportunidades de melhoria dos servicos prestados 
pela DGACCP 

(' 1. Muito lnsalisfeito 

r· 2. lnsalisfeito 

(' 3. Pouco Satisfeilo 

(' 4. Salisfeito 

r 5. Muito Satisfeito 

U A possibilidade cl e utilizacao cle varios can a is de comunicacao (telefone, e-mail, 
reunioes) 

r 1. Muito lnsatisfeito 

r 2. lnsalisfeito 

r 3. Pouco Satisfeito 



r 4. Salisfeilo 

r 5. Muilo Salisfeito 

Existencia de interlocutores responsaveis pelas relacoes com os servicos 

r 1. Muilo lnsalisfeito 

r 2. lnsalisfeito 

r 3. Pouco Satisfeilo 

r 4. Satisfeito 

r 5. Muilo Satisfeito 

A participacao dos servi<;os em reunioes para debater a melhoria dos processos 
da DGACCP 

r 1. Muito lnsatisfeito 

r 2. lnsalisfeito 

r 3. Pouco Satisfei to 

r 4. Salisfeito 

r 5. Muilo Salisfeilo 

Reglste aqui as suas sugestoes de rn elhoria 

3. Acessibilidade 
Avalie o seu grau de satisfaqao nas seguintes <1uestoes: 

lnfonnacao acessivel 

r 1. Muito lnsatisfeito 

r 2. lnsalisfeilo 

r 3. Pouco Satisfeilo 

r· 4. Salisfeilo 

r 5. Muilo Salisfeito 

Meios expeditos na presta!(ao do servico (ex. uso de e-mail) 

r 1. Muilo lnsalisfeito 

r 2. lnsalisfeito 

r 3. Pouco Salisfeito 

r 4. Salisfeilo 

r 5. Muilo Salisfeito 

Ate11climento telef6nico 



r 1. Muito lnsatisfeito 

r 2. lnsatisfeito 

r 3. Pouco Satisfeito 

r 4. Satisfeito 

r 5. Muito Satisfeito 

Atendimento por e-mail 

r 1. Muito lnsatisfeito 

r 2. lnsatisfeito 

r 3. Pouco Satisfeito 

r 4. Satisfeito 

r 5. Muito Salisfeito 

Registe aqui as suas sugestoes de melhoria 

[ 
4. Satisfa!{ao com os servi!{os prestados 
Avalia9llo individ11alizada de cada Dlre9ao de Se1vi9os da DGACCP 

SAC - Direcao de Serv icos de Admlnistracao e Protecao Consulares 

( ' 1. Muito lnsatisfeito 

( ' 2. lnsatisfeito 

r 3. Pouco Salisfeito 

r 4. Salisfeito 

r 5. Muito Satisfeito 

r 6. n.a. 

EMI - Direccao de servicos de Emigracao 

r 1. Muito lnsatisfeilo 

r 2 lnsatisfeito 

r 3. Pouco Salisfeito 

r 4. Salisfeito 

( ' 5. Muito Satisfeito 

( ' 6. n.a. 

VCP - Direccao de Vistos e Circulacao de Pessoas 

r 1. Muito lnsatisfeito 



(' 2. lnsatisfeito 

(' 3. Pouco Salisfeito 

(' 4. Satisreito 

(' 5. Muito Satisfeito 

(' 6. n.a. 

DSR - Direcao de Servicos Regional 

(' 1. Muito lnsalisfeito 

(' 2. lnsalisfeito 

(' 3. Pouco Salisfeito 

(' 4. Salisfeito 

(' 5. Muito Salisfeito 

(' 6. n.a. 

Registe aqul as suas sugestoes de rnelhoria 

L 
5. Qualidade da informa~ao disponibilizada 
Avalia9ao inclividualizada de cada Dire9ao de Se1Vi9os da DGACCP 

SAC - Direcao de Servicos de Administracao e Protecao Consulares 

r · 1. Muito lnsatisfeito 

( ' 2. lnsalisfeito 

r · 3. Pouco Satisfeito 

(' 4. Salisfeito 

(' 5. Muilo Satisfeito 

(' G. n.a. 

EMI - Direccao de Servicos de Erniyracao 

(' 1. Muito lnsatisfeito 

r 2. lnsalisfeito 

r 3. Pouco Satisfeito 

r 4. Satisfeito 

r 5. Muito Salisfeito 

r 6. n.a. 

VCP - Direccao de Vistas e Circulacao de Pesso as 



r 1. Muito lnsalisfeito 

r 2. lnsalisfeito 

r 3. Pouco Satisfeito 

r 4. SaLisfeito 

r 5. Muito Satisfeito 

r· 6. n.a. 

DSR - Direcao de Servicos Regional 

r 1. Muito lnsatisfeito 

r 2. lnsatisfei to 

r 3. Pouco Satisfeito 

r 4. Satisfei to 

r 5. Muito Salisfeito 

(' 6. n.a. 

Registe aqul as suas sugestoes de melhoria 

[ 
6. Tempo de resposta as solicita~oes 
Avaliar;ao i11dividualizada de cada Direr;ao cle Se1vir;os cla DGACCP 

SAC - Direcao cte Servicos de Administracao e Protecao Consulares 

(' 1. Muito lnsatisfeito 

(' 2. lnsatisfeito 

(' 3. Pouco Satisfeito 

r 4. Salisfeito 

r 5. Muito Salisfeito 

r 6. n.a. 

EMI - Direccao de servi!fos de Emigracao 

(' 1. Muito lnsaUsfeito 

(' 2. lnsatisfeito 

( ' 3. Pouco Satisfeito 

(' 4. Satisfeilo 

r 5. Muito Satisfeilo 

r 6. n.a 



U vcP - Direq ;ao de Vistos e Circulacao de Pessoas 

r 1. Muito lnsatisfeito 

r 2. lnsatisfei to 

r 3. Pouco Satisfeito 

r 4. Salisfeito 

r 5. Muilo Satisfeito 

r 6. n.a. 

DSR - Dire~ao de Servi cos Regional 

r 1. Muito lnsatisfeito 

r 2. lnsalisfeilo 

r 3. Pouco Satisfeilo 

( ' 4. SaLi sfeito 

r 5. Muito SaLisfeito 

r 6. n.a. 

Registe aqui as suas sugestoes de melhoria 


