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MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 

Decreto-Lei n.º 121/2011 

de 29 de Dezembro 

No âmbito do Compromisso Eficiência, o XIX Governo 
Constimcional determinou as linhas gerais do Plano de 
Redução e Melhoria daAdminisn-ação Central (PRE\1AC), 
afim1ando que o primeiro e mais importante impulso do 
Plano deveria, desde logo, ser dado no processo de prepa
ração das leis orgânicas dos ministérios e dos respectivos 
serviços. 

Trata-se de algo absolutamente estruturante. por um 
lado, para o início de uma nova fase da reforma da Ad
ministração Pública. no sentido de a tomar eficiente e 
racional na utilização dos recursos públicos e, por outro. 
para o cumprimento dos objectivos de redução da despesa 
pública a que o país está vinculado. Com efeito, mais do 
que nunca, a concretização simultânea dos objectivos de 
racionalização das estmmras do Estado e de melhor uti
lização dos seus recursos humanos é cmcial no processo 
de modernização e de optimi7.ação do funcionamento da 
Admin istração Pública . 

Importava decididamente repensar e reorganizar a estru
tura do Estado, no scn1 ido de lhe dar uma maior coerência 
e capacidade de resposta no desempenho das funções que 
deverá assegurar, eliminando redundâncias e reduzindo 
subsiancialrncnte os seus custos de funcionamento. 

Tendo em vista a concretização dos objectivos cnun~ 
ciados no Programa do Governo, esta rccs1ru1uração do 
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Ministério dos '-legócios Estrangeiros pretende contribuir 
para o objectivo atrás referido, mamendo a qualidade na 
prestação do serviço público. e apostando no desenvolvi
mento de uma política externa oriemada para a afinnação 
do prestígio internacional de Portuga l e para o fomemo 
da actividade económica com o exterior. potenciando as 
nossas exportações, apoiando a internacionalização das 
nossas empresas e a captação de mais invest imento directo 
tsti:angeiro. 

E com esse objectivo que se integra no Ministério o Ins
tituto de Investigação Científica Tropical, 1. P., transferido 
da Presidência do Conselho de Ministros, e foi delegada 
a tutela sobre a Agência para o Investimento e Comércio 
Externo de Portugal, E. P. E., a exercer em articulação com 
o Ministro da Economia e do Emprego. 

Assim, procedeu-se a uma redução significativa dos 
cargos di rigentes nos di ferentes serviços, organismos e 
estruturas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de
signadamente em algumas estruturas previstas ern instru
memos intcmacionais que vinculam o Estado Português 
e que por isso devem mamer-se, passando esses cargos a 
ser exercidos por inerência por outros dirigentes do Mi
nistério dos Negócios Estrangeiros, conseguindo-se assim 
o objectivo proposto pelo PREMAC. 

Por outro lado, densificam-se as competências que per
mitem uma melhor definição estratégica da política de 
cooperação através, nomeadamente, de maior coordenação, 
acompanhamento e avaliação dos diversos instrumentos 
secwriais e ministeriais disponíveis. Enfim, opta-se por 
dar dimensão e assegurar a interligação entre a política 
da língua e. a política de cooperação do Estado Português. 

Assim. a presente orgânica procede á racional ização 
das estruturas existentes sem prcjuí2.o das relevantes fun
çôc.s que o Ministério dos 1'egócios Estrangeiros vem 
desempenhando e pretende cominuar a desempenhar, no
meadamente: 

Uma política europeia competente e credível que, na 
situação nacional acn,al e num cenário de desafios comuns 
e de soberania part ilh,,da. é o espaço de acção essencial; 

O sublinhar da importância do relacionamento com os 
países de expressão portuguesa, tendo sempre presente 
a relevância da língua que nos une e que no quadro da 
CPLP se revela estratégica, cultural e economicamente 
relevante; 

A afirmação do nosso compromisso com a Al iança 
Atlântica e com a segurança e estabilidade internacionais, 
assim como com a defesa perante as novas ameaças~ 

O compromisso de Portugal com o multilateralismo e 
com o sistema das Nações Un idas, patente no exercício 
do mandato no Conselho de Segurança das Nações Unidas 
para o biénio 2011-2012. contribuindo assim para o reforço 
da imagem do pais como um Estado empenhado na paz e 
na resolução dos coníl itos internacionais; 

O acompanhamento, de forma empenhada, das mudan
ças no :Vlagrebe, do processo de paz do :Vtédio Oriente e do 
esforço de diálogo e cooperação na região do Mediterràneo; 

O aprofundamento da~ relações com o Brasil, com a 
América LaLina e com a Asia e, de uma forma geral, com 
os países e as regiões de elevado dinamismo para promo
ver a afirmação de Portugal enquanto parceiro no quadro 
global, ao nível político, económico e cultural; 

A revalorização das comunidades de portugueses resi
dentes no estrangeiro, tanto as tradicionais como as mais 
rccente.s, que representam um valor estratégico da rnaior 

impo11ância para Portugal, nas comp0nentes financeira. 
económica. cultural, social e política; 

O objectivo de potenciar a cooperação para o desen
volvimento, promovendo a racionalizaç.ão dos meios e a 
eficácia na acção; 

A condução da diplomacia económica, apoiando a inter
nacionalização da economia portuguesa e. promovendo os 
interesses da~ empresas portuguesas no domínio do comér
cio e do investimento, ao nível global. em articulação com 
os demais ministérios com competências nesta área. 

Assim: 
1'os termos do n.0 2 do artigo 198.º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte: 

CAPÍTULO 1 

Missão e at ribuições 

Artigo I .º 

Mi.ss:ãu 

O Ministério dos Negócios EsLrangeiros. abreviada
mente designado por MNE, é o departamemo govema
mental que tem por missão formular. coordenar e executar 
a política externa de Portugal. 

Art igo 2.º 

Alribuiçõt-S 

I - Na prossecução da sua missão, s,,o ,itribuíções 
do .'vtNE: 

a) Preparar e executar a polít ica externa portuguesa, 
bem como coordenar as intervencões, em matéria de n> 
lações imernacionais, de outros departamentos. serviços 
e organismos da Administraç.ão Pública; 

b) Defender e promover os interesses portugueses no 
estrangeiro; 

e) Conduzir e coordenar a participação portuguesa no 
processo de construção europeia; 

d) Conduzir e coordenar a participação portuguesa no 
sistema transatlântico de segurança colectiva; 

e) Assegurar a protecção dos cidadãos portugueses no 
estrangeiro, bem como apoiar e va lorizar as comunidades 
portuguesas espalhadas pelo mundo; 

/J Defender e promover a língua e cultura portuguesas 
no estrangeiro; 

g) Promover a lusofonia em todos os seus aspectos e 
valorizar e reforçar a Comunidade dos Países de 1.íngua 
Portuguesa; 

h) Definir e executar a política de cooperação para o 
desenvolvimento, especialmente com os Países Africanos 
de Língua Oficial Portuguesa e Timor-Leste; 

i) Coordenar, acompanhar a execução e avaliar a ac
ção desempenhada em matéria de cooperação por outros 
ministérios, depai1amentos, serviços e organismos da Ad~ 
ministração Pública; 

.i) Conduzir as negociações internacionais e os pro
cessos de vinculação internacional do Estado Português. 
sem prejuízo das competências atribuídas por lei a outras 
ent idades públicas; 

/) Representar o Estado Português junto de sujeitos de 
Direito Internacional Público ou de oulrosentes envolvidos 
na área das relações internacionais; 
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m) Exercer as atribuições que lhe sejam cometidas re
lativamente à condução da diplomacia económica. 

2 - O MNE articula-se ainda com outros ministérios, 
na prossecução das scguimcs atribuições: 

a) Promoção da cultura portuguesa no estrangeiro; 
b) Ensino do português no estrangeiro; 
e) Definição do quadro político de participação das 

Forças Annadas e das forças de segurança portuguesas 
cm missões de carácter internacional; 

d) Prossecução da diplomacia económica. 

CAPÍTULO II 

Estrutura orgânica 

Artigo 3.• 

F.struturn geral 

O MNE prossegue as suas atribuições através de ser
viços intC&7fados na administração directa do Estado) de 
organismos integrados na administração indirecta do Es
wdo, de órgãos consultivos e de outras estruturas. 

Artigo 4.ª 

Adminiscraç~o dir<'((:t do f.st:Hlo 

1 - Integram a administração dirccta do Estado, no 
âmbito do MNE, os seguimes serviços centrais: 

a) Secretaria-Geral; 
b) Direcção-Geral de Política Externa; 
e) fospccção-Geral l)iplomática e Consular; 
d) Dirccçào-Creral dos Assuntos Europeus; 
e) Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e das Co

munidades Portuguesas. 

2 - 1 ntcgram ainda a administração directa do Estado. 
no âmbito do MNE, os seguintes serviços periféricos 
externos: 

a) Embaixadas: 
h) Missões e rcprcscmações permanentes e missões 

temporárias; 
e) Postos consulares. 

Artigo 5.0 

Adn1inis1raçào ind ircct:. do F.,st:ufo 

Prosseguem atribuiçôcs do MNE, sob superintendência 
e tutela do respectivo ministro, os seguintes organismos: 

a) Fundo para as Relações Internacionais, 1. P.; 
b) Camões - lnstirmoda Cooperação e da Língua, 1. P. ; 
e) Inst ituto de Investigação Cienti fica Tropical, 1. P. 

Artigo 6.º 

Órgão consulth·o 

É órgão consultivo do MNE o Conselho das Comuni
dades PorLuguc.sas. 

Artigo 7.0 

Outrns estruluras 

No àrnbito do MNE funciona ainda a Comissão Nacio
nal da UNESCO. 

CAJ'ÍTULO Ili 

Serviços, organismos e órgãos consultivos 

SECÇAO 1 

Serviços da administração directa do Estado 

A11igo 8." 

Sccrct:1 ria---G er:1I 

1 -A Secretaria-Geral, abreviadamente designada por 
SG. tem por missão assegurar as funções de apoio técnico 
e administrativo aos órgãos, serviços e gabinetes dos mem
bros do Governo integrados no MNE, nos dorninios da 
gestão de recursos humanos, financeiros e patrimoniais, 
do protocolo do Estado, do apoio jurídico e contencioso, 
das tecnologias de informação e comunicação, da forma
ção do pessoal, da diplomac ia pública e da informação e 
ainda acompanhar e avaliar a execução de políticas, dos 
instrumentos de planeamento e os resultados dos sistemas 
de organização e ge.stão, crn articulação com os demais 
serviços do ministério, podendo preparar e executar ac
tividadcs administrativas dos demais serviços do MNE. 

2 - A SG prossegue, designadamente, as seguintes 
atribuiçôcs: 

a) Promover a aplicação das medidas de pol ítica de 
organização e ele recursos humanos definidas para a Ad
ministração Pública, coordenando e ap0iando os serviços 
e organismos do MNE na respectiva execução, bem corno 
emitir pareceres cm matéria de. organização, recursos hu
manos e criação ou alteração de mapas de pessoal; 

b) Assegurar a elaboração dos orçamentos de func.iona
mento e de im·estirnento do MNE, bem como acompanhar 
a respecliva execução~ 

e) Gerir e zelar pela conservação dos recursos patrimo
niais dos serviços internos e serviços periféricos externos 
do M:siE e promover a necessária renovação desses meios, 
cm aniculaçào com os organismos competentes; 

d) Assegurar o exercício das funções desempenhadas 
pelo Protocolo do Estado, legalmente cometidas ao MNE; 

e) Assegurar o apoio técnico-jurídico e contencioso aos 
serviços internos e aos serviços periféricos externos do 
MNE. bem como acompanhar a negociação de tratados e 
acordos internacionais; 

/) Coligir e. publicar os documemos relativos à politica 
externa pom,guesa, de acordo com as orientações do mi
nistro, bem como coordenar a organização e preservação do 
património e do arquivo histórico, promovendo boas prá
ticas de gestão de documentos nos serviços e organismos 
do MNE e procedendo à recolha, tratamento, conservação 
e comunicação dos arquivos que deixem de ser de uso 
corrente por parte dos organismos produtores; 

g) Estudar, programar e coordenar a aplicação de medi
das tendentes a promover, de forma permanente e sistemá
tica, a inovação~ a modernização, o reforço da utili2.aç:io 
das tecnologias de informação e comunicação e a política 
de qualidade, no âmbito do MNE, sem prej uízo das atri
buições cometidas por lei a outros serviços, bem corno 
assegurar a aniculaçào com os organismos com atribuições 
imcnninistcriais nestas áreas; 

h) Programar e coordenar as medidas que promovam a 
formação ao longo da vida dos funcionários diplomáticos 
e do restante pessoal do MNE; 
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i) Promo\'er uma polilica de informação e diplomacia 
pública. garantindo a produção de informação adequada, 
designadamente estalislica, no quadro do sislema eslatis
tico nacional. nas áreas de inter\'enção do MNE; 

j) Gerir os contratos de preslaçào de serviços de su
porte. não inlegrados em entidades públicas prestadoras 
de sen iços partilhados; 

/) Assegurar as funções de unidade ministerial de 
compras; 

m) Assegurar o norma I funcionamenlo do MNE nas 
áreas que não sejam da competencia de outros serviços. 

J - Junto do secretário-geral, que a eles preside, funcio
nam o Conselho Diplomático e o Conselho de Directores
-Gcrais. 

4 - A Secretaria-Geral integra os seguintes serviços. 
na dependência directa do secretário-geral: 

a) Protocolo do Estado; 
b) Departamento Geral de Administração; 
e) Departamento de Assuntos Jurídicos; 
d) Instituto Diplomático, 

5 Os serviços pre, ·istos no número anterior são 
dirigidos: 

a) No Pro1ocolo do Estado. por um chefe de protocolo, 
coadjuvado por um subchefe de protocolo, cargos de di
recção superior de 1 .º e 2.0 graus. respectivamente: 

b) No Departamento Geral de Administração, por um 
director, coadjuvado por um director-adjunto, cargos de 
direcção superior de 1 .• e 2.º graus, respectivamente; 

e) 1'0 Departamento de Assuntos Jurídicos, por um 
dircclor, cargo de direcção superior de 1 .• grau; 

d) No Instituto Diplomático. por um director. cargo de 
direcção superior de 2.0 grau. 

6 - A SG é dirigida por um secretário-geral. coadju
, ado por um secretário-geral-adjunto. cargos de direcção 
superior de 1.0 e 2.0 graus. respectivamente. 

/\rtigo 9,º 

Oirtcção-Gtral de Polilica F.xtc:rna 

A Direcção-Gera l de Política Externa. abreviada
mente designada por DG PE, tem por missão assegurar a 
coordenação e decisão dos assuntos de natureza político
-d iplomática e económica, incluindo a Política Exlema 
e de Segurança Comum (PESC) e a Política Comum de 
Segurança e Defesa (PCSD). bem como dos assuntos no 
domínio da segurança e defesa, e executar a política ex
lema portuguesa no plano das relações bilaterais e mul
tilaterais. 

2 A DGPE prossegue. designadamente, as seguintes 
atribuições: 

a) Assegurar genericamente o exercício das funções de 
coordenação polilico-diplomática; 

b) Estudar, emitir pareceres, decidir ou apresentar pro
postas de actuaçào sobre todos os assuntos atinentes às 
atribuições que prossegue; 

e) Recolher informação, analisar e apresentar propos
tas de aclUação sobre assuntos de particular relevância 
pol itico-diplomática; 

d) Assegurar a representação de Portugal em reuniões 
no eslrangeiro em relação às atribuições que prossegue; 

e) Transmitir instruções que sejam dirigidas às embai
xadas, representações permanentes e missões temporárias, 
e postos consulares de Portugal; 

})Assegurar a coordenação interministcrial no acompa
nhamento e Lralamento de questões internacionais, neces
sária à coerencia e unidade da acção externa do Estado; 

g) Prestar apoio lécnico em matéria de definição e es
truturação das políticas, das prioridades e dos objectivos 
do MNE: 

h) Apoiar a definição das principais opções em matéria 
orçamental. assegurar a articulação entre os instrumentos 
de planeamento, de pre,·isão orçamental e de reporte; 

i) Acompanhar e a, aliar a execução das políticas e pro
gramas do MNE; 

j) Contribuir para a diplomac ia económica definida pelo 
Go, emo, em articulação com os outros departamentos, 
sen iços ou organismos sectoriais competentes integrados 
ou tutelados por outros ministérios; 

/) Assegurar a cooperação entre os outros scn iços, 
organismos e estruturas do MNE e a Agência para o 
Investimento e Comércio Externo de Portugal, E. P. E. 
(AICEP, E. P. E.); -

111) Acompanhar e assegurar a participação em orga
nismos internacionais, designadamente os que assumem 
carácter estratégico no âmbito da acti\'idade cxlema do 
Estado; 

11) Assegurar a coordenação com os outros departamen
tos. serviços ou entidades públicas de lodos os assuntos 
de caráclcr económico. lécnico ou científico cuja decisão 
vincule o Estado Português. 

3 - Junlo da DGPE funcionam: 

a) O Conselho Coordenador Político-Diplomático. com 
funções de coordenação dos sen·iços do MNE nos assuntos 
de natureza polilico-diplomãtica; 

h) A Comissão lnlerministerial de Política Externa. com 
funções de coordenação das intervenções dos restantes 
ministérios no âmbilo das relações internacionais., isando 
a acção unitária e coerente do Estado Português na ordem 
internacional; 

e) A Autoridade Nacional para a Convenção sobre a 
Proibição do Desenvol\'imento, Produção, Arn1azenamento 
e Utilização das Armas Quimicas; 

d) A Auloridade Nacional para efeitos do Tratado de 
Proibição Total de Ensaios Nucleares. 

4 -A DGPE é dirigida por um direclOr-geral, coadju
vado por trés subdirectores-gerais. cargos de direcção su
perior de 1 .º e 2.0 graus, rcspcclivamcnte. 

/\rtigo I O.º 

l n.specçAo-Ceral Dir-.lom:hk.a e Con-.ular 

1 - A Inspecção-Geral Diplomática e Consular. abre
,·iadamente designada por IGDC, tem por missão, cri ficar 
o cumprimento das normas reguladoras do funcionamento 
dos sen iços internos e dos sen·iços periféricos externos do 
Ml\E, bem como assegurar a acção disciplinar e a auditoria 
de gcslão, diplomática e consular. 

2 A IGDC prossegue, designadamente. as seguintes 
atribuições: 

a) Apreciar a conformidade legal e regulamentar dos 
actos dos serviços e organismos do MNE ou sujeitos à 
tutela do respectivo ministro e ava liar o seu desempenho 
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e gestão, atra,és da realização de acções de inspecção e 
de auditoria: 

b) Proceder à avaliação de indícios de irregularidades e 
incumprimento de normas por parte dos ser,iços: 

e) Auditar os sistemas e procedimentos de controlo 
interno dos ser,iços: 

d) Assegurar a realiaição de auditorias, inquéritos. sindi
câncias. peritagens ou outras acções de carácter inspecth o 
e disciplinar. 

3 -A JGDC é dirigida por um inspector-geral. cargo 
de direcção superior de 1 .• grau. 

Artigo li.º 

Dirrcção--Geral dos Assuntos Europtus 

1 -A Direcção-Geral dos Assuntos Europeus. abre, ia
damente designada por DGAE, tem por missão orientar 
a acção portuguesa nas instituições próprias da Un ião 
Europeia, as relações bilaterais com os respecti, os Estados
-Membros e outros admitidos como candidatos, bem como 
acompanhar e coordenar a definição das posições nacionais 
sobre as políticas da União Europeia, em conjunto com 
todos os ministérios sectoriais competentes e com os órgãos 
de governo próprio das Regiões Autónomas dos Açores e 
da Madeira. 

2 -A DGAE prossegue, designadamente. as seguintes 
atribuições: 

a) Coordenar a participação p0rtuguesa nas reuniões 
do Conselho Europeu. do Conselho dos Assuntos Gerais e 
nas sessões das diversas formações do Conselho da União 
Europeia: 

b) Assegurar a representação do Esiado Português junto 
do Tribunal de Justiça da União Europeia e coordenar 
as acções para a definição da posição ponuguesa em to
dos os casos de pré-contencioso e contencioso da União 
Europeia; 

e) Coordenar a definição da posição nacional nas ques
tões relacionadas com o processo de decisão e o sistema 
instirucional da União Europeia. incluindo os processos de 
revisão dos tratados e os processos de alargamento. bem 
como em matérias de justiça e assuntos internos e no que 
respeita ãs questões financeiras da União Europeia; 

d) Acompanhar as negociações das acções da União Eu
ropeia em todas as matérias referentes ao mercado interno; 

e) Preparar e assegurar a representação ponuguesa nas 
reuniões do Comité da Política Comercial. pre,-isto no 
artigo 207.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia e articular a posição ponuguesa no âmbito das 
relações externas da União Europeia: 

/) Assegurar o acompanhamento das relações bilate
rais, incluindo os assuntos de narure,.a económica. com 
os Estados-Membros da União Europeia e com outros 
países e áreas geográficas que recaiam na sua área de 
atribuições. 

g) Contribuir para a política de difusão e comunicação 
da União Europt:ia em Portugal. 

3 Junto da DGAE funcionan1: 

a) A Comissão lnterrninisterial para os Assuntos Euro
peus. com funções de coordenação dos diversos ministérios 
e órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas. com 
,ista ao estabelecimento de orientações concertadas e à 

definição das posições portuguesas, a nível técnico.junto 
das diferentes instituições da União Europeia; 

b) A Comissão lnterrninisterial de Limites e Bacias 
Hidrográficas Luso-Espanholas; 

e) A Comissão Luso-Espanhola para a Cooperação 
Transfronteiriça. 

4 /\ definição das orientações estratégicas e a fixação 
de objectivos para a Comissão lntenn inisterial de Limites 
e Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas. bem como o 
acompanhamento da sua execução, são articuladas entre 
os membros do Go,erno responsáveis pelas áreas dos 
negócios estrangeiros, do ambiente e do ordenamento do 
território. 

5 -A DGAE é dirigida por um director-geral. coadju
,ado por dois subdirectores-gerais. cargos de direcção 
superior de 1 .º e 2.0 graus. respectivamente. 

/\rtigo 12.º 

Oin-cção--GE"ral dos Assuntos CoosulartS 
t' das Comunidades Portuguesas 

1 - A Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e das 
Comunidades Ponuguesas, abre, iadamente designada por 
DGACCP. tem por missão assegurar a efecti,idade e a 
continuidade da acção do MNE nos domínios da acti, idade 
consular desenvoh·ida nos serviços periféricos externos e 
da reali,.açào da protecção consular. bem como na coor
denação e execução da politica de apoio à emigração e às 
comunidades p0rtuguesas no estrangeiro. 

2 -A DGACCP prossegue. designadamente. as se
guintes atribuições: 

a) Orientar e supervisionar a acti, idade consular dcsen
, oh ida nos serviços periféricos externos: 

b) Assegurar a unidade da acção do Estado no domínio 
das relações internacionais de carácter consular; 

e) Executar as políticas dirigidas às comunidades por
tuguesas no estrangeiro e. em função das experiências 
recolhidas, contribuir para a sua melhor definição; 

d) Conceber e propor programas de acção. decorren
tes das políticas definidas pelo MNE. na relação com os 
cidadãos portugueses residentes no estrangeiro. em coor
denação com entidades públicas e privadas, nacionais e 
estrangeiras, e outras organizações internacionais: 

e) Garantir a prestação de apoio consular aos cidadãos 
ponugueses no estrangeiro. 

3 - Junto da DGACCP funcionam: 

a) A Comissão lnterrninisterial para as Comunidades 
Portuguesas, com funções de coordenação em matéria de 
política de emigração e de comunidades portuguesas no 
estrangeiro: 

b) A Comissão Organiwdora do Recenseamento Eleito
ral dos Portugueses no Estrangeiro, que tem por missão or
ganiair e apoiar o recenseamento eleitoral dos p0rtugueses 
no estrangeiro e garantir a realização dos actos eleitorais 
e outros sufrágios junto das mesas eleitorais constiruídas 
no estrangeiro. 

4 A DGACCP é dirigida por um director-geral. 
coadju,ado por um subdirector-geral, cargos de direcção 
superior de 1 .• e 2.0 graus. respectivamente. 
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Anigo 13.0 

Sen "iços ptrifiricos tJ.lernos 

l - Para a prossecução das suas atribuições no estran
geiro, o MNE dispõe dos seguintes serviços periféricos 
externos: 

a) Embaixadas: 
b) Missões e representações pern1anentes e missões 

temporárias; 
d Postos consulares. 

2 Nos serviços periféricos externos funcionam, na 
dependência funcional do chefe de missão diplomática. ou 
a e le equiparado. e de fonna unificada, as delegações da 
AICEP. E. P. E .. as equipas de turismo de Portugal no es
lrangeiro, os centros culturais, bem como ou1ras estruturas 
dos sen iços da adminis1raçào indirecla do MNE. 

3 - Sempre que a prática internacional o aconselhe, 
podem ser adoptadas outras designações para os sen·iços 
periféricos exlernos referidos no n.º 1. 

4 - Os serviços periféricos externos s.lo criados por 
despacho dos membros do Go,·erno responsáveis pelas 
áreas das finanças. da Administração Pública e dos negó
cios eS1rru1geiros. 

5 - A idenli ficação, a ca1egoria e a sede das embaixa
das, representações pennanentes e missões temporárias 
e postos consulares ex istentes constam de lista aprovada 
por despacho dos membros do Governo responsá, eis pe
las áreas das finanças. da Administração Pública e dos 
negócios estrangeiros. 

6 A gestão dos recursos humanos e a administração 
financeira. orçamental e patrimonial pode ser partilhada 
emre sen iços periféricos externo~ do Ministério. 

SECÇJ\O li 

Organismos da administração indirecta do Estado 

Artigo 14.º 

Fundo 1>ánl su Rt'laç·ÕC.'- lnlernacionais. 1. P. 

l - O Fundo para as Relações Internacionais. 1. P .. 
abreviadamente designado por FRI , 1. P. , tem por missão 
apoiar a modcrni~çào dos sen·iços e do património do 
MNE. as acções de natureza social de apoio a agentes 
das relações internac ionais e ac1ividades destinadas às 
comunidades portuguesas, acções especiais de política 
externa e projectos de fonnação no âmbito da política de 
relações internacionais. 

2 - O FRI. 1. P., prossegue, designadamente. as se
guinles atribuições: 

a) Apoiar as acções de moderni~çào dos sen·iços do 
MNE; 

b) Apoiar acti, idades de nature~ social, cultural. econó
mica e comercial, designadamente as destinadas às comu
nidades portuguesas, promovidas p0r entidades públicas e 
pri,adas, nacionais ou estrangeiras. no quadro das di, ·ersas 
vertenles da polílica exlerna portuguesa; 

e) Satisfazer os encargos ocasionados por acções extraor
dinárias de política externa: 

d) Apoiar acções de forn1ação e conceder subsídios e 
bolsas a entidades públicas e privadas, nacionais ou es-
1rangeiras, no âmbito da política definida em maléria de 
relações internacionais: 

e} Comparticipar em acções de natureza social promo
, idas por entidades de natureza associati,a, constituídas 
nos tellllOS da lei, visando o apoio. directo ou indirecto, 
aos agentes das relações internacionais. 

3 - O FRJ, 1. P., é dirigido por um conselho directh o. 
constituído pelo secretário-geral. que preside, e pelos di
rigenles máximos da Direcção-Geral dos Assuntos Consu
lares e das Comunidades Portuguesas e do Departamento 
Geral de Administração. 

Artigo 15.0 

Camões- Instituto da Cooperação " da Língua, 1. P. 

1 - O Camões - lnstil uto da Cooperação e da 
Língua, 1. P., abreviadrunente designado por Camões. 1. P .. 
!em por missão propor e executar a polilica de cooperação 
pOrtuguesa e coordenar as actividades de cooperação de
sem ol,idas por outras entidades públicas que participem 
na execução daquela política e ainda propor e executar a 
p0litica de ensino e divulgação da língua e cullura por
tuguesas no estrangeiro, assegurar a presença de leilores 
de português nas universidades estrangeiras e gerir a rede 
do ensino de português no estrangeiro a nivel básico e 
secundário. 

2 - O Camões. 1. P., prossegue, designadamente. as 
segu intes atribuições no domínio da cooperação: 

a) Assegurar o acompanhamenlo do planeamento, da 
programação, da execução e da avaliação dos programas 
e projec1os de cooperação portuguesa: 

b) Financiar programas e projectos de cooperação, na 
ín1egra ou em co-financian1ento com outras entidades pú
blicas ou pri,adas, nacionais ou internacionais: 

e) Representar o Es1ado Português nos debates interna
cionais sobre a cooperação e a ajuda pública ao desenvol
vimen10. sem prejuízo das atribuições do Ministério das 
Finanças quanto às instituições financeiras internacionais. 

3 O Camões, 1. P., prossegue, designadamente, as 
seguintes atri buições no domínio da língua e cultura por
tuguesas: 

a) Estruturar e coordenar a política de difusão e pro
moção da língua e da cultura portuguesas no es1rangeiro 
e promover o português como língua de comunicação 
internacional: 

h) Coordenar a ac1ividade dos leilorados, dos centros 
de fonnação de professores e da rede do ensino da língua 
e da cultura portuguesas no estrangeiro, a mvel do ensino 
básico e secundário: 

e) Apoiar a criação e funcionamento de cátedras de 
português e centros de li ngua portuguesa j unto de insli
tuições estrangeiras de ensino superior e de organismos 
internacionais: 

d) Propor a criação e gerir a rede de centros culturais 
portugueses no estrangeiro; 

e} Promover a celebração e acompanhar a execução 
de acordos de cooperação cultural, sem prejuízo das atri
buições do membro do Governo responsável pela área da 
cultura; 

/) Anicular com o Ministério da Educação e Ciência 
a difusão do ensino da lingua portuguesa no es1rangeiro, 
nomeadamente através das escolas portuguesas tuteladas 
por aquele ministério. 
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4 Junto do Camões. 1. P., funciona a Comissão ln-
tenninisterial para a Cooperação. com funções de coor
denação, acompanhamento da execução e a, aliação das 
acções de cooperação desenoh idas por outros ministérios, 
departamentos. serviços e organismos da Administração 
Pública. 

5 - O Camões. 1. P .. é dirigido por um conselho direc
tivo. constituído por um presidente. um vice-presidente e 
dois vogais. 

Artigo 16.0 

Instituto de Lo, estigaç:Jo Cienti(ka Tropkal. l. P. 

O Instituto de lm estigação Cientifica Tropical, 1. P., 
abre, iadamente designado por IIC r, 1. P., é o laboratório 
do Estado que tem por missão o apoio técnico e científico 
à cooperação com os países das regiões tropicais. 

2 - O II CT. 1. P., prossegue, designadamente. as se
guintes atribuições: 

a) Apoiar, cientifica e tecnicamente, o Go, emo na e,e
cução das políticas nacionais de cooperação científica e 
tecnológica com os países das regiões tropicais: 

b) Reali zar actividades de investigação cientifica. de 
desem·olvimento tecnológico e de cooperação nos domí
nios específicos e rele, antes para o desenvoh imento das 
regiões tropicais: 

e) Conser,ar e desen,olver o acesso ao património 
histórico relativo às regiões tropicais; 

d) Fomentar o intercâmbio e a cooperação com outros 
organismos ou instituições científicas, nacionais ou es
trangeiras, por meio de convénios ou de outros acordos 
sobre matérias e assuntos de investigação científica e de 
desenvolvimento tecnológico nas regiões tropicais, de
sii,'lladamente participando em consórcios. redes e outras 
formas de trabalho conjunto. 

3 A definição das orientações estratégicas e a fixação 
de objectivos para o IICT. 1. P .. bem como o acompanha
mento da sua execução. são articulados entre os membros 
do Go,emo rcsponsüveis pelas áreas dos negócios estran
geiros e da ciência. 

4 - O IICT. 1. P., é dirigido por um conselho directi,o. 
constituído por um presidente e por um ,·ice-presidente. 

SECÇÃO 111 

Órgão consultivo 

Artigo 17.• 

Constlho da.s Comunidadts Por1uguesas 

O Conselho das Comunidades Ponuguesas. órgão con
sultivo do Governo para as políticas dirigidas às Comu
nidades Portuguesas. tem a composição e prossegue as 
atribuições previstas cm diploma próprio. 

SLC<;ÀOIV 

Outras estruturas 

Artigo 18.0 

ComL,;sJ1o Nacional da l,,'wF.SCO 

A Comissão Nacional da UNESCO tem por missão pros
seguir os fins previstos no Acto Constitutivo da Organiza-

çào das Nações Un idas para a Educação. Ciencia e Cultura 
(UNESCO), tendo a natureza, composição e prosseguindo 
as atribuições previstas em diploma próprio. 

CAPÍTULO IV 

Pessoal e cargos dirigentes 

Artigo 19.º 

Ordrnação protocolar 

Para efeitos de natureza protocolar, é a seguinte a orde
nação dos dirigentes dos serviços internos e organismos 
tutelados: 

a) Secretário-geral. que é o mais alto funcionário da 
hierarquia do MNE; 

b) Director-geral de Política Externa: 
e) lnspector-geral Diplomático e Consular: 
d) Director-geral dos Assuntos Europeus: 
e) Director-geral dos Assuntos Consulares e das Comu

nidades Ponuguesas: 
/) Chefe do Protocolo do Estado: 
g) Presidente da Agência para o Investimento e Comér

cio Externo de Ponugal, E. P. E.: 
h) Presidente do Camões - Instituto da Cooperação e 

da Língua, 1. P.; 
i) Presidente do Instituto de Invest igação Científica 

Tropical. 1. P.; 
j) Director do Depanamcnto Geral de Administração: 
{) Director do Departamento de Assuntos .1 uriclícos: 
m) Director do Instituto Diplomático. 

Anigo20.º 

Dtsis:naçiio dos lilularrll dos cargos dirigentes 

O secretário-geral é designado de entre funcioná
rios diplomáticos com a categoria de embaixador. 

2 Os titulares dos cargos de direcção superior de 
1 .• grau são designados de entre os funcionários diplo
máticos com a categoria de embaixador ou ministro ple
nipotenciário. 

3 Os titu lares dos cargos de direcção superior de 
2.º grau são designados de entre funcionàrios diplomáticos 
com categoria não inferior a ministro plenipotenciário ou. 
a titulo excepcional, de entre conselheiros de embaixada 
com. pelo menos. três anos na categoria. 

4 - Os titulares dos cargos de direcção intennédia de 
1 .º grau são designados de entre funcionários diplomáticos 
de categoria não inferior a conselheiro de embaixada ou 
de secretário de embaixada com, pelo menos. nove anos 
na categoria. 

5 - Os titulares de cargos de direcção intennédia de 
2.0 grau são designados de entre os funcionários diplomá
ticos de categoria não inferior a secretário de embaixada 
com, pelo menos, cinco anos na categoria. 

6 O recrutamento dos cargos dirigentes do Ml\E 
pode ser feito nos tennos da lei geral. nos casos em que a 
legislação aplicável ao respectivo serviço expressamente 
o pre,eja. 

7 - O recrutamento dos cargos dirigentes. quando re
cair em funcionários diplomáticos, é feito em comissão de 
serviço por tempo indetemlinado. podendo ser alterada a 
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sua colocação, nos tennos pre, istos no Estatuto da Carreira 
Diplomática. 

Anigo 21.º 

Regras esr>tcia is d t compt:lência 

1 -A nomeação e a exoneração dos titulares dos cargos 
de embaixador, de outros chefes de missão diplomática e 
de enviados extraordinários são efectuadas por decreto do 
Presidente da República. nos termos da Constituição. 

2 -A promoção à categoria de embaixador é efectuada, 
por decreto do Go, emo. no exercício da função política 
nos termos da Cons!Ítuíçào e da lei. 

3 - São praticados por despacho do Primeiro-Ministro 
e do membro do Governo responsável pela área dos negó
cios estrangeiros. a designação e a exoneração de cargos 
de direcção superior de 1. º grau dos sen iços e organismos 
da administração dirccta e indirecta do MNE. 

4 - São efectuados por despacho do membro do 
Governo responsável pe la área dos negócios estran
geiros: 

a) A designação e a exoneração dos cargos de direcção 
superior de 2.º grau: 

b) A designação e a exoneração dos cargos de direcção 
imennédia de 1 .º e 2 .º graus, cujos cargos sejam pro, idos 
por funcionários diplomáticos: 

e) A colocação e 1ransferi'ncía dos funcionários diplo
máticos com categoria igual ou superior à de conselheiro 
de embaixada. sem prejuízo do disposto no n.º 1: 

d) A nomeação. exoneração e transferência dos cônsules
-gerais e dos cônsules. atentos os procedimentos pre, istos 
no Estatuto da Carreira Diplomática e no Regulamento 
Consular. bem como dos cônsules honorários; 

e) A nomeação. exoneração e transferência dos , ice
-cônsules e chanceleres, com obscí\ ância dos procedimen
tos preYistos no Es1atut0 do Pessoal dos Sen iços 1::xternos 
e do Regulamento Consular: 

./J /\ emissão de cartas patentes que acreditem perante 
outros Estados os cônsules-gerais, cônsules e vice-cônsules 
e. bem assim, os cônsules honorários: 

g) A emissão de canas credenciais ou documentos de 
idêntico valor jurídico. que acreditem. perante quaisquer 
organizações internacionais. congressos ou outras reuniões 
internacionais. as delegações ponuguesas enviadas. 

CAPÍTULO V 

Disposições traasitórias e finais 

Anigo 22.º 

Outras entidades 

No âmbito do Ml\E funciona ainda o lnsti luto Ponuguês 
de Santo António em Roma, nos termos do respectivo 
estatuto. 

Artigo 23.º 

!\la1,as de pt:ssoal dirigt'nte 

São aprovados os mapas de dirigentes superiores da 
adm inistraçào directa e indirecta do MNE, constantes dos 
anexos t e 11 ao presente decreto-lei, respectivamente, do 
qual fa,:em pane integrante. 

Artigo 2-l.º 

fa.linçAo. criação. fusão r rre~truturação 

1 - É extinto o controlador financeiro. 
2 É criado o Camões - Instituto da Cooperação e 

da Língua, 1. P. 
3 São extintos. sendo objecto de fusão, os seguintes 

serviços e organismos: 

a) A Direcção-Geral dos Assuntos Técnicos e Econó
micos. sendo as suas atribuições nos domínios: 

i) da diplomacia económica e informação macroeconó
mica e de mercados integradas na Agência para o l11\ esti
memo e Comércio Externo de Ponugal. E. P. E.: 

i,) da diplomacia económica decorrente do relaciona
mento com países que recaem no âmbito das suas compe
tências e as suas atribuições nos domínios das organizações 
internacionais de naturcta económica e têcnico-científica 
na Direcção-Geral de Política Externa: 

iii) da diplomacia económica decorrente do relacio
namento com os Estados-Membros da União Europeia 
e países candidatos na Direcção-Geral dos Assuntos Eu
ropeus: 

b) O Instituto Camões, 1. P., sendo as suas atribuições 
integradas no Camões Instituto da Cooperação e da 
Língua. 1. P.: 

e) O Instituto Português de t\poio ao Desenvol
, imen10. 1. P .. sendo as suas atribuições integradas no 
Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, 1. P. 

4 - É objecto de reestruturação a Comissão lntenninis
terial de Limites e Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas. 
que passa a funcionar junto da Direcção-Geral dos Assun
tos Europeus. 

5 São ainda objecto de reestruluração os demais 
seí\·iços e organismos referidos nos anigos 4.º. s.• e 7.º 

Artigo 25.() 

Rderêndas le-e,ai.s 

t\s referênc ias legais feitas aos scn iços. organismos e 
estruturas objecto de fusão e reestruturação. mencionados 
no anigo anterior, consideram-se feitas aos sen iços, orga
nismos e estruturas que passam a integrar as respectivas 
atribuições. 

Artigo 26.0 

Produ(-ão de efeitos 

1 As criações. fusões e reestruturações pre, istas no 
presente decreto-lei apenas produLem efeitos com a entrada 
em , igor dos respectivos diplomas orgânicos. 

2 - Excep1ua-se do disposto no número anterior. a 
designação dos titulares dos cargos de direcção superior e 
dos órgãos de direcção dos se" iços e organismos previstos 
nos mapas anexos ao presente decreto-lei, a qual pode ter 
lugar após a sua entrada em , igor. 

3 - Nos casos de fusões, a designação prevista no nú
mero anterior depende da prévia cessação de funções, 
designadamente nos termos do número seguinte, de um 
número pelo menos igual de dirigentes. assegurando os 
dirigentes designados a direcção dos serviços e organis
mos objecto de fusão até à entrada em vigor dos no,os 
diplomas orgânicos. 
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4 As comissões de serviço dos titulares de cargos 
de di recção superior de serviços e organismos cuja rees
truturação ou fusão tenha sido determinada pelo presente 
decreto-lei podem cessar, independentemente do disposto 
no n.• 1. por despacho fundamentado. quando, por efeito 
da reestruturação ou fusão. exista necessidade de imprimir 
nova orientação à gestão dos serviços. 

Artigo 27.º 

L.egislação orgânica complementar 

1 - Os diplomas orgânicos pelos quais se procede à 
criação. fusão e reestruturação dos serviços. organismos 
e estruturas do MNE devem ser aprovados no prazo de 
60 dias após a entrada em vigor do presente decreto-lei. 

2 - Ate à entrada em vigor dos diplomas orgânicos a 
que se refere o número anterior. os sef\ iços. organismos e 
estruturas do Ml\E continuam a reger-se pelas disposições 
nom1ativas que lhes são apl icàveis. 

Artigo 28.0 

Transi('.GO df' regimrs 

1 - São re,ogadas as normas dos decretos-lei que apro
vam a estrutura orgânica dos serviços da administração 
directa do Estado do MNE. 

2 - A revogação prevista no número anterior produ.t 
efeitos na data de entrada em vigor dos decretos regula
mentares que apro,·am as orgânicas dos serviços da admi
nistração directa do MNE que lhes sucedem, nos termos do 
n.• 4 do artigo 7.0 e do n.º 1 do anigo 24.º da Lei n.º 4 '2004, 
de 15 de Janeiro. 

3 - O disposto no número anterior não prejudica o 
recurso à forma de decreto-lei nos casos em que tal seja 
exigível. 

4 Os diplomas que aprovam a estrutura orgânica 
dos institutos públicos revestem a forma pre\Ísia na Lei 
n.º 312004. de 15 de Janeiro. 

Anigo 29.0 

SttlOr tmprtsarial do Estado 

As orientações estratégicas. a implementação dos 
respectivos planos e os relatórios de execução financeira 
ficam condicionados à apreciação e aprovação do membro 
do Governo responsável pela área das finanças. 

2 Nos termos do Despacho n.º 15681/2011. de 15 de 
Novembro, publicado no Diário do Repúblico. 2.' série. 
de 18 de No,embro de 2011, e no quadro da sua respec
tiva vigência. sem prejuízo dos poderes conferidos por 
lei ao Conselho de Ministros e ao membro do Governo 
responsável pela área das finanças, a competência relativa 
ã definição das orientações estratégicas da Agência para o 
ln, estimento e o Comércio Externo de Portugal. E. P. E., 
bem como ao acompanhamento da sua execução, é exer
cida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, em anicu
lação com o Ministro da Economia e do Emprego. 

Artigo 30.º 

Norma re\ ogatórfa 

É revogado o Decreto-Lei n.• 20412006, de 27 de Outu
bro. com excepção do disposto no seu artigo 24.º, que se 
mantém em vigor. em tudo o que não for contrariado pelo 

presente diploma, até à revisão do Estatuto da Carreira 
Diplomática. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 27 de 
Outubro de 1011. - Pedro Passos Coelho - Vítor 
louçã Rabaça Gaspar - Luís Miguel Gubert Morais 
Leiuio -José Pedro Correia de Aguiar-Bra,!co - Miguel 
Bento Martins Costa \,/acedo e Sil"a - A/varo Santos 
Pereira - Maria de Assunção O/i,·eira Cristas .\(achado 
da Graça - Nuno Paulo de Sousa Arrobas Crato. 

Promulgado em 22 de Dezembro de 2011 . 

Publique-se. 

o Presidente da República. A'<IBAL CA\ACO StL\,A, 

Referendado em 26 de Dezembro de 10 11. 

O Primeiro-Ministro. Pedro Passos Coelho. 

A~l:.XOL 

(a que se refere o artigo 23.0 ) 

Cargos de direcção superior da administração dire-cta 

Cart!,O~ de direcç--Ao superior d~ 1.• grau .... ... ... ... 1 
Cargos de di~cç-ão :;uperior de~-· grau .. , , 1 

ANEXOU 

(a que se refere o art,go 23 ') 

8 
LO 

Dirigentes de organismos da administração indirecta 

Presidentes de conselho d1.recth·o 
Vice-presiMmes e \ ogais de con~lho din:cti \ o ..... . 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

Decreto-Lei n.0 12212011 

de 29 de Detembro 

Numc11> 
de h1JMN 

No âmbito do Compromisso Eficiência, o XIX Go,crno 
Constitucional determinou as linhas gerais do Plano de 
Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), 
afirmando que o primeiro e mais importante impulso do 
Plano deveria, desde logo, ser dado no processo de prepa
ração das leis orgânicas dos ministérios e dos respectivos 
serviços. 

Trata-se de algo absolutamente estruturante, por 
um lado. para o inicio de uma nova fase da reforma da 
Administração Pública, no sentido de a tomar eficiente e 
racional na utili,.ação dos recursos públicos e. por outro. 
para o cumprimento dos objectivos de redução da despesa 
pública a que o país está vinculado. Com efeito, mais do 
que nunca. a concretização simultânea dos objectivos de 
racionalização das estruturas do Estado e de melhor uti-


