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 Grupo Parlamentar 

 

 

Exmo. Senhor Presidente 

da Comissão Negócios Estrangeiros e 

Comunidades Portuguesas 

Deputado Sérgio Sousa Pinto 

 

S. Bento, 22 de março de 2021 

Assunto: Audição do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas 

Tendo esta Comissão auscultado recentemente a Sra. Inspetora-Geral da Inspeção-Geral 

Diplomática e Consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Ministra 

Plenipotenciária de 1.ª Classe Maria José Teixeira de Morais Pires, com vista a melhor 

compreender as ações das entidades responsáveis pelo processo de fiscalização das 

instituições diplomáticas e consulares portuguesas, ficou clara a necessidade de uma 

reformulação e modernização dos procedimentos inspetivos desenvolvidos por aquela 

entidade. 

Ainda assim, tendo em conta a indicação de vários problemas, dificuldades e 

vulnerabilidades que continuam a assolar as instituições diplomáticas e consulares 

portuguesas (i.e. utilização indevida de verbas públicas, cobrança indevida de 

emolumentos, inúmeros casos de trabalhadores sem a devida proteção social, 

comportamento de assédio de diplomatas para com os trabalhadores, entre outros), bem 

como a necessidade de corroborar as declarações da Inspetora-Geral da Inspeção-Geral 

Diplomática e Consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros relativamente à real 

conjuntura das instituições diplomáticas e consulares portuguesas, parece-nos 

igualmente fundamental auscultar a entidade que representa os trabalhadores daquelas 

instituições, neste caso o Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões 

Diplomáticas (STCDE). 

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda considera, uma vez mais, que este exercício 

de transparência e de defesa do bom nome das instituições diplomáticas e consulares 

portuguesas, e por consequência do Estado Português, é essencial para tornar mais 



Assembleia da República - Palácio de S. Bento - 1249-068 Lisboa - Telefone: 21 391 7592 - Fax: 21 391 7459 
Email: bloco.esquerda@be.parlamento.pt - http://www.beparlamento.net/ 2 

coerentes os procedimentos relativos aos serviços prestados às cidadãs e cidadãos 

portugueses residentes no estrangeiro. 

Assim, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais, e com vista à prestação de 

todos os esclarecimentos sobre a temática em causa, o Grupo Parlamentar do Bloco de 

Esquerda requer a audição do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões 

Diplomáticas. 

A Deputada e o Deputado do Bloco de Esquerda, 

  Alexandra Vieira 

Pedro Filipe Soares 


