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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Governo, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, lançou um concurso público para

ingresso na carreira diplomática. O concurso abriu no passado dia 8. Estará aberto por 15 dias

uteis. O Regulamento do referido concurso está publicado.

Os últimos concursos revelaram uma clara e preocupante disparidade entre o número de

mulheres e o de homens selecionados.

Essa realidade leva a que haja necessidade de uma prática continuada que promova o equilíbrio

de género na lista final de seleção. Portugal ganha com um Corpo Diplomático marcado pela

igualdade de género.

Se há questões em que há um género que se distancia na qualidade da resposta, significa que

essas mesmas estão tendencialmente orientadas para um dos géneros. Este exercício de

avaliação das questões submetidas a esta preocupação deve ser feito de forma sistemática,

como o fazem várias oerganizações internacionais, por exemplo. Levará a que as questões a

que os candidatos são submetidos possam ser mais equilibradas, assegurando no final o

equilíbrio de género desejado. Não se trata de anular uma ou outra prova, porque se considera

que um dos géneros é particularmente desfavorecido relativamente a outro, seguindo

estereótipos. Trata-se de submeter todos os candidatos, sem tolerância, mas com exigência, em

condições de efetiva igualdade, às provas necessárias para assegurar o perfil e as

competências desejadas.

O Governo tem-se empenhado do ponto de vista legislativo e político na promoção da igualdade

de género, a todos os níveis e tem vindo a reforçar essa ambição ao longo do tempo.

Assim, ao abrigo das disposições legais e regimentais, os deputados e deputadas abaixo-

assinados vêm, através de V. Exª, solicitar ao senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros:

- que nos informe sobre o numero de selecionados, por género, relativos aos 5 últimos

concursos de acesso à carreira diplomática;

- quais os critérios que o governo introduziu no regulamento do concurso a decorrer, de forma a

assegurar um recrutamento equilibrado e a ultrapassar os desequilíbrios verificados nos

resultados dos concursos anteriores;

- caso nenhum critério tenha sido introduzido no Regulamento, como pensa o governo agir,



através dos serviços envolvidos, para assegurar o equilíbrio necessário, no respeito pela politica

do governo em matéria de igualdade de género.

Palácio de São Bento, 14 de janeiro de 2019

Deputado(a)s

MARGARIDA MARQUES(PS)

CATARINA MARCELINO(PS)

CONSTANÇA URBANO DE SOUSA(PS)

ELZA PAIS(PS)

IVAN GONÇALVES(PS)

LARA MARTINHO(PS)

SUSANA AMADOR(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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