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PLANO DE ATIVIDADES PARA 2021 

 

 

I. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Para além da Indonésia, esta Embaixada cobre também as Filipinas, o Brunei e a ASEAN. 

O presente documento diz respeito, maioritariamente, à Indonésia.  

O contacto com assuntos respeitantes ao Brunei é diminuto e diz respeito sobretudo a 

transmissão de comunicações oficiais.  

Quanto às Filipinas, a Embaixada assegura, prioritariamente, o acompanhamento e apoio 

à comunidade portuguesa ali residente. Nesse âmbito, esta Embaixada costuma realizar, 

anualmente, uma presença consular de uma semana para a prestação de diversos serviços 

nas áreas do registo civil e da emissão de documentos de identificação e de viagem. A 

sua realização em 2021 está prevista para o mês de novembro, por não se afigurar possível 

a deslocação durante o primeiro semestre, como era habitual antes de 2020 (concorrendo 

para tal vários motivos, como o exercício da PPUE21, de Encarregatura de Negócios a.i. 

pelo Encarregado da Secção Consular e o agravamento da situação pandémica nas 

Filipinas); tal ficará, no entanto, dependente da evolução que se venha a verificar da 

situação pandémica no país e do processo de vacinação.  

Na mesma linha, é importante notar que a pandemia, tanto de forma direta como indireta, 

através das restrições que coloca às deslocações e à realização de eventos presenciais, 

deverá continuar a condicionar a prossecução da normal atividade da Embaixada durante 

uma parte substancial deste ano (se não na sua totalidade), devendo procurar-se, sempre 

que possível, formas alternativas de a conduzir.  

Destaque-se, finalmente, o papel a desempenhar no âmbito da PPUE, com reflexos 

particulares na condução da coordenação consular com outros EMs da UE.   

São ainda acompanhados os assuntos respeitantes à ASEAN, a Organização multilateral 

mais relevante a nível regional. 

 

a) Breve caracterização do ambiente interno e externo em que se insere a atividade 

do Posto 

 

- Ambiente interno: esta Chancelaria é composta, para além do Chefe de Missão, por 

um Secretário de Embaixada, que desempenha funções como conselheiro político e 

responsável pela secção consular. É de assinalar que esta composição não se verifica 

transitoriamente ao longo dos primeiros meses deste ano, com o exercício de 

Encarregatura de Negócios interinamente pelo Secretário de Embaixada. No total, a 

Embaixada dispõe no seu quadro de pessoal de 4 técnicos administrativos locais, 2 

assistentes operacionais (os 2 motoristas) e 2 assistentes de residência (encarregados da 

limpeza da Embaixada). Todos os funcionários foram contratados localmente, havendo 

na secção consular apenas um técnico administrativo que domina o português. A atividade 

da secção consular desenvolve-se, sobretudo, no acompanhamento e prestação de 

serviços à comunidade de portugueses residentes na Indonésia e nas Filipinas, incluindo 

numerosos timorenses também detentores da nacionalidade portuguesa, que aqui 

recorrem para atos de registo civil (mormente, instrução de processos preliminares e 

transcrições de casamento, mas também registos de nascimento), de notariado e emissão 

de documentos de identificação e de viagem, a que acrescem inúmeros pedidos de 

informação sobre as mais diversas matérias, atos notariais para cidadãos indonésios que 

pretendem residir, investir e/ou trabalhar em Portugal, processamento de vistos Schengen 

e nacionais para cidadãos indonésios e do Brunei, e de vistos nacionais para cidadãos 

filipinos. Em circunstâncias normais, existe igualmente um importante movimento de 
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turistas portugueses que passam férias em Bali (mais de dois mil por mês, em 2019), ou 

que ali mantêm trabalhos temporários, verificando-se movimento semelhante, embora de 

forma geograficamente mais dispersa, nas Filipinas, o que foi notório, em ambos os casos, 

aquando do início das restrições de viagem geradas pela pandemia Covid-19, que obrigou 

esta Embaixada a mobilizar todos os seus recursos para dar resposta às suas solicitações. 

É, essencialmente, neste grupo de portugueses que se concentram os casos de proteção 

consular, sendo também recorrente a coordenação em sede de cooperação consular UE 

sempre que se registam emergências consulares, frequentes nestes dois países, atendendo 

às suas características geofísicas.  

 

Em face da situação descrita, o quadro de pessoal continua a ser insuficiente, pois o 

ambiente político do país (quarto país mais populoso do mundo, com mais de 270 milhões 

de habitantes, membro do G20 e país-sede da ASEAN) é dinâmico, com solicitações 

constantes de reuniões, conferências e representação em atos oficiais, o que acarreta um 

volume de trabalho que absorve completamente os dois diplomatas, sem qualquer outro 

funcionário português em backoffice. 

 

Neste contexto, o trabalho da Missão é liderado na vertente política, económica, cultural 

e de defesa, pelo Chefe de Missão, estando a parte consular e de vistos a cargo do 

Secretário de Embaixada. Em dezembro de 2019, esta Embaixada deixou de dispor de 

delegado comercial da AICEP (que contava ainda com a assistência de estagiária e 

contratado local, tendo todos cessado funções), o que limita decisivamente a sua 

capacidade para assegurar outro tipo de acompanhamento às empresas portuguesas que 

investem ou mantêm trocas comerciais com a Indonésia, bem como para prosseguir 

atividades de promoção de produtos representativos da Marca Portugal.  

Há ainda a registar a presença de um Docente de Estudos Portugueses na Universidade 

da Indonésia/UI, ao abrigo de Protocolo celebrado entre aquela instituição e o Camões 

I.P.  

 

 

- Ambiente externo:  

 

Político: A Indonésia é uma democracia presidencialista caracterizada por uma acentuada 

descentralização e fragmentação da administração pública, estando muitas das 

competências habitualmente atribuídas aos governos centrais distribuídas pelos diferentes 

órgãos regionais ou locais. Desde o início do período da Reforma, depois da resignação 

do General Suharto em 1998, que a alternância no poder tem contribuído para consolidar 

o novo regime, muito embora subsistam problemas por resolver em matéria de direitos 

humanos (especialmente, no tratamento de minorias e de liberdade de expressão em temas 

relacionados com religião, mas também na abordagem de movimentos separatistas ou 

defensores de maior autonomia em regiões como a Papua ou a Papua Ocidental), de 

transparência e corrupção (predomina, nos vários níveis de governação, uma lógica de 

política transacional que se discorre em relações políticas de pendor dinástico, entre as 

várias famílias ou clãs influentes do país ou de cada uma das regiões), e de peso dos 

militares na vida política do país. 

  

Na sequência das eleições presidenciais e legislativas de 2019, que terminaram com a 

reeleição de Joko Widodo para um segundo e último mandato, com mais de 55% dos 

votos, o Presidente decidiu expandir ainda mais a já alargada coligação sobre a qual 

formou o seu governo nos 5 primeiros anos da sua administração, passando a integrar 7 

partidos com assento parlamentar (dos quais, os 5 com o maior número de lugares), mas 

também vários sem representação na Câmara dos Representantes, fazendo ascender o 

número de partidos com participação no governo a 10. Por seu lado, a oposição aberta ao 
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governo é constituída por apenas dois partidos com assento parlamentar. A inclusão mais 

surpreendente foi a do seu rival nas duas eleições presidenciais que disputou, Prabowo 

Subianto, como Ministro da Defesa, e do partido por si liderado, o Gerindra (terceiro mais 

votado nas legislativas), mesmo após as semanas tensas que se seguiram à divulgação dos 

resultados eleitorais, contestados pelo candidato derrotado. Na base desta coligação 

alargada estão, pois: o desejo do Presidente em poder contar com um mandato mais 

estável que o anterior, marcado por agitações de rua que atingiram o seu pico durante o 

processo por blasfémia de que foi alvo o seu braço direito político e então Governador de 

Jacarta, “Ahok” Basuki Purnama, e que refletem a tendência de recrudescimento do 

islamismo conservador verificado em anos recentes em alguns setores da sociedade; uma 

maior base de apoio para o seu plano de reforma da economia (através de grandes pacotes 

legislativos direcionados ao mercado de trabalho e à burocracia envolvente do setor 

produtivo) e de investimento em infraestruturas; e as lógicas tradicionais de formação de 

consensos típicos da cultura javanesa conjugadas com um sistema partidário 

caracterizado por ligações dinásticas em lugar de identidades ideológicas marcantes.  

 

Em dezembro de 2020 tiveram lugar eleições regionais para 270 lugares um pouco por 

todo o país, incluindo nove de governadores de província, 224 regências e 37 mayors, que 

não se traduziram numa alteração da relação de forças tanto nos poderes local e regional, 

como no governo central, onde uma remodelação que veio a ocorrer no mesmo mês 

manteve a distribuição político-partidária do número de ministros.  

 

2020 foi, naturalmente, marcado pela gestão que o governo foi fazendo da pandemia, 

tendo revelado dificuldades em obter um equilíbrio entre a contenção do número de 

infetados, através da implementação de medidas restritivas (que nunca foram tão longe 

como as de países vizinhos), e a continuação da atividade económica, acabando sempre 

por privilegiar esta última, sem que a pandemia algum vez tenha chegado a estar 

controlada. O arrastamento da tendência ascendente do número de casos, por sua vez, foi 

limitando a possibilidade de abertura da economia, e manteve baixos a confiança e o 

poder de compra dos consumidores, atrasando a recuperação económica. A principal 

consequência da crise económica acabou por ser, naturalmente, uma crise social que se 

foi agravando, revertendo uma tendência que os anos de crescimento e de 

desenvolvimento infraestrutural vinham sustentando, ainda que, por vezes, algo 

timidamente. 

 

No plano internacional, a Indonésia tem-se marcado por um perfil discreto, sem adotar 

posições de rutura em nenhuma matéria fundamental, nem tão pouco aderir a 

alinhamentos rígidos para lá da sua inserção no quadro das organizações multilaterais 

regionais, inter-regionais e globais de que é membro.  

 

É de destacar, no entanto, o papel de liderança que tem chamado a si no quadro da 

ASEAN, procurando impulsionar um seu papel mais ativo na mediação da crise no 

Mianmar, ao mesmo tempo que faz afirmar a sua posição enquanto líder de facto do bloco 

regional. Nesse âmbito, é de relevar o empenho do próprio Presidente Jokowi, mais 

preocupado, neste seu segundo e último mandato, com o seu legado de política externa, 

em que havia sido pouco participativo até aqui. 

 

A principal preocupação de Widodo, no entanto, continua a ser a diplomacia comercial e 

económica, pelo que todas as visitas de estado são organizadas com o objetivo de 

promover as exportações indonésias e captar IDE. Outros tópicos relevantes de política 

externa são o apoio incondicional à Palestina como estado independente e a tentativa de 

afirmação como potência regional marítima no seio da ASEAN, nomeadamente através 

do lançamento do conceito do Indo-Pacífico, associado à estratégia interna do Projeto de 
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Eixo Marítimo Global, através da modernização das suas valências portuárias e de frota 

marítima. 

 

Pouco interventivo em matéria de política externa, só o ano passado (e porque por 

videoconferência) o Presidente Widodo discursou na AGNU pela primeira vez, em pleno 

segundo ano do mandato da Indonésia como membro não permanente do CSNU. Marca 

ainda presença regular nos encontros de líderes do G20 e nas cimeiras da ASEAN. 

 

Em 2017, o Presidente Widodo reforçou a sua vontade de liberalizar a economia 

indonésia (negociações ACL com Austrália; do CEPA com EU; CEPA com Coreia do 

Sul assinado este ano; e, no plano multilateral, RCEP, acordo de livre comércio da região 

do Indo-Pacífico, deverá ser assinado ainda este ano) para abri-la aos investidores 

estrangeiros, e aumentar a competitividade face à intensa concorrência regional por parte 

de parceiros ASEAN como Tailândia, Filipinas e Vietname. Neste contexto, tem também 

procurado captar parte dos negócios em processo de deslocalização da China na sequência 

do desacoplamento das economias americana e chinesa. 

 

No plano estratégico, a intenção declarada de dominar as suas águas territoriais tem 

mostrado os limites da orientação “one thousand friends and no enemies”, pontuada por 

recontros de barcos pesqueiros chineses (em pressão expansionista apoiada pelo governo 

chinês) e indefinição de fronteiras marítimas nas ilhas Natuna, devido à fronteira marítima 

chinesa informal usada por Pequim para reclamar direitos históricos no mar do Sul da 

China. A sua intransigência relativamente à integridade do seu território, no entanto, é 

contraposta pela importância económica do investimento chinês na Indonésia, procurando 

que a colisão de interesses naquela matéria não tenha influência nas relações económicas 

entre os dois países. 

 

A Indonésia continuará o seu esforço de consolidação do dispositivo de segurança militar, 

que recebeu novo impulso com a nomeação de Prabowo Subianto (anterior adversário 

eleitoral do Presidente Jokowi) como Ministro da Defesa, apostando nas componentes de 

apoio naval e aéreo para controlar a sua vasta zona económica exclusiva, seguindo 

atentamente as linhas de negociação com vista à conclusão de um código de conduta/CoC 

em águas internacionais no Mar do Sul da China/SCS, onde as tensões são evidentes e a 

ocupação e militarização de ilhas em disputa prossegue. 

 

Económico: 

 

A Indonésia é uma democracia com significativa autonomia regional e uma política de 

equilíbrio na sua relação com as grandes potências, muito virada para as relações 

económicas. Está localizada numa das maiores rotas comerciais mundiais e tem uma vasta 

riqueza de recursos naturais espalhada por uma área equivalente a 1 904 569 km², com 

mais de 17 mil ilhas (ou 13 mil ilhas, conforme os critérios utilizados para a contagem), 

sendo o quarto país mais populoso do mundo (mais de 270 Milhões de pessoas), o 10.º 

em paridade de poder de compra (PPC), e um membro do G20. Antes da pandemia, vinha 

registando um ritmo de crescimento anual da economia estável, sempre com valores na 

ordem dos 5% do PIB ao longo da última década. A Administração do Presidente Joko 

Widodo, no poder desde 2014, tendo sido eleito para um segundo (e derradeiro) mandato 

em 2019, tem marcado a sua ação, com maior ou menor sucesso, por uma grande aposta 

no desenvolvimento de infraestruturas e um plano de modernização da economia, 

procurando criar um ambiente que promova o aumento do investimento no país através 

de reformas abrangentes em matéria de contratação e desburocratização. O consumo 

privado é a grande alavanca para o crescimento do país, com o consumo das famílias 

contabilizado em mais de metade do PIB, sendo de registar que a dívida pública não 
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ultrapassava os 30% antes da pandemia. Contudo, cerca de 26 milhões de indonésios 

continuavam a viver abaixo do limiar da pobreza no princípio de 2020.  

 

O governo indonésio reviu em baixa as suas projeções para a evolução do PIB em 2020, 

prevendo a primeira contração da economia desde a crise financeira asiática de 1998. 

Tendo antes esperado uma contração de 1.1% no pior cenário ou a possibilidade de 

crescimento anual de 0.2%, passou a assumir a inevitabilidade da recessão em números 

que poderão ir de uma queda de 0.6% a 1.7% do PIB (ainda assim, longe dos 13.13% 

registados em 1998, quando a crise económica e social resultou em manifestações de rua 

que acabaram por conduzir à demissão do general Suharto e à queda do regime da Nova 

Ordem). Já no segundo trimestre de 2020, período de maior extensão das medidas de 

confinamento (PSBB), a queda registada chegou aos 5.32%. 

 

Estes números coincidem, em grande medida, com as projeções do Banco Asiático de 

Desenvolvimento (ADB), que prevê uma recessão na ordem de 1%, revendo os 2.5% de 

crescimento antes avançados. A OCDE e o Banco Mundial são ligeiramente mais 

pessimistas, com a primeira a prever uma recessão que pode chegar aos 3.3% e o segundo 

de 1.6%, que pode chegar aos 2%, caso a Indonésia continue a falhar no controlo da 

pandemia. O Banco Mundial conta ainda que só este ano a economia indonésia venha a 

registar números próximos dos pré-pandémicos, com um possível crescimento entre 3% 

e 4.4% do PIB. 

 

A recessão, num país que vinha crescendo a um ritmo de 5% do PIB ao ano, é um 

resultado direto da queda abrupta do consumo (com retração projetada de entre 1% e 2.1% 

no final do ano) e do investimento (queda de entre 4.4% e 5.6%), por um lado, e da crise 

económica mundial, refletida na previsão da descida das exportações entre 5.5% e 9%; 

também as importações deverão descer entre 11.7% e 17.2%. A Rupia Indonésia (IDR), 

pelo seu lado, continua em baixa, tendo caído 0.58% relativamente ao USD só no dia em 

que foram divulgadas as projeções do governo. 

 

A demora das autoridades indonésias em controlar a pandemia (os números de infetados 

mantiveram-se numa trajetória ascendente durante meses), com um dos piores registos na 

Ásia (à semelhança, aliás, das Filipinas que, a par da Indonésia, tem os piores números 

do sudeste asiático) tem-se feito sentir de forma mais acentuada que o antes projetado, 

consequência do prolongamento das medidas restritivas da circulação, que limitam a 

capacidade produtiva, da diminuição da confiança e poder de compra dos consumidores 

e da crise económica internacional.  

 

A Indonésia fechou o ano 2020 com a taxa de inflação mais baixa da sua história, segundo 

dados divulgados pela Agência Central de Estatística (BPS), tendo o índice de preços 

subido apenas 1.68% por comparação com o ano anterior, muito aquém do intervalo entre 

2% e 4% antes projetado. A taxa de inflação registou quedas consecutivas ao longo de 

nove meses durante o ano, incluindo dezembro, em que não se verificou a esperada 

recuperação habitualmente associada ao período das Festas (a taxa de inflação deste mês 

foi mesmo inferior à de novembro, saldando-se pelos 0.05% e 0.06% respetivamente).    

 

Para 2021, espera-se que a taxa de inflação possa subir até aos 3%, mas a recuperação 

deverá ser lenta e só se deverá fazer notar a partir do segundo semestre, estando, 

inevitavelmente, dependente de como evoluírem, paralelamente, os números da pandemia 

e do processo de vacinação. 

 

De acordo com o índex de facilidade de negócio do Banco Mundial, a Indonésia manteve 

o 73º lugar em 2020. Apesar das dificuldades, a Indonésia, tem permanecido atrativa para 
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os investidores estrangeiros, em virtude do seu mercado de mais de 270 milhões de 

consumidores e abundantes recursos naturais. O lançamento de sucessivos pacotes de 

incentivos ao investimento e abertura de setores tradicionalmente barrados ou sujeitos a 

tarifas ao IDE tem progressivamente dinamizado a economia, subsistindo, todavia, muitas 

barreiras não-pautais. 

 

A Indonésia é membro da Organização Mundial do Comércio desde 1 de Janeiro de 1995 

e desde então têm sido diminuídas as barreiras comerciais. As tarifas de importação são 

sobretudo impostas numa base de valor acrescentado. As taxas alfandegárias variam 

normalmente entre 0-20% para a maioria dos itens, excepto para produtos alimentares, 

tabaco e automóveis que têm taxas a variar entre os 30-150%. 

 

A maior parte das importações são sujeitas ao imposto de valor acrescentado. O valor de 

VAT (value-added tax) na indonésia é de 10%. Além disso, existe um imposto sobre os 

artigos de luxo e a taxa de imposto sobre estes bens varia entre os 10 e os 75%. Uma série 

de itens de importação estão sujeitos a restrições na Indonésia, como licenças especiais e 

volume de importação limitadas. 

  

A Indonésia é membro da ASEAN e, portanto, existem tarifas preferenciais para os países 

que dela fazem parte. Os produtos industriais comercializados dentro da ASEAN estão 

sujeitos a taxas de importação de apenas 0-5%.  

 

No relacionamento comercial com a União Europeia, tiveram lugar este ano as primeiras 

reuniões do novo Grupo de Trabalho sobre Óleos Vegetais, que pretende fazer face ao 

irritante diplomático suscitado pelo phasing-out das importações de óleo de palma por 

parte da União Europeia, que compromete um setor exportador do qual dependem 20 

milhões de trabalhadores rurais e conglomerados empresariais poderosos, com enorme 

influência sobre os decisores políticos, vergados a um clima geral de vincado 

nacionalismo e protecionismo económico. Como medidas retaliatórias pela parte 

indonésia, foram postos em prática embargos não declarados aos lacticínios e bebidas 

alcoólicas provenientes da União Europeia (que, entretanto, já terão sido levantados). A 

perspetiva de diálogo nesta matéria já permitiu, entretanto, que fossem retomadas as 

negociações do CEPA UE-Indonésia, com a realização de nova ronda negocial.  
 

b) Identificação dos destinatários 

 

→ Autoridades portuguesas e indonésias 

→ Empresas portuguesas e indonésias 

→ Comunidades portuguesas residentes na Indonésia e turistas 

→ Cidadãos indonésios requerentes de visto ou de outro serviço consular 

 

c) Missão, atribuições e competências 

 

Assegurando a representação do Estado português na República da Indonésia, a 

Embaixada de Portugal em Jacarta prossegue no desempenho das suas competências os 

seguintes objetivos de âmbito geral: 

 

- Promover a imagem de Portugal nas suas mais diversas vertentes em todas as 

circunstâncias possíveis;  

- Procurar incrementar a visibilidade política de Portugal neste país, consolidando a 

sua imagem de interveniente nos principais centros de decisão internacional e de agente 

responsável na manutenção da paz e da segurança internacional; 
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- Contribuir para o reforço da cooperação entre Portugal e a Indonésia quer no plano 

do relacionamento político bilateral, nomeadamente mediante a realização de consultas 

políticas regulares e de visitas de altos responsáveis; quer no plano multilateral, com troca 

de apoios em candidaturas a Organizações Internacionais; 

- Promover o reforço do relacionamento económico bilateral, contribuindo para uma 

maior concretização das potencialidades existentes quer em termos de trocas comerciais 

quer em termos de fluxos turísticos e de investimento;  

- Apoiar os exportadores nacionais e a promoção local das marcas e dos produtos 

portugueses, nomeadamente, prestando toda a assistência possível às missões 

empresariais que se desloquem à Indonésia para contactos com clientes locais e às 

empresas nacionais que pretendam participar nos diversos certames comerciais que se 

realizam com regularidade neste país, e fornecendo toda a informação disponível aos 

importadores indonésios sobre os produtos portugueses;  

- Apoiar a internacionalização da economia nacional, contribuindo designadamente 

para o reforço da presença de empresas e grupos portugueses no tecido económico da 

Indonésia através da divulgação das eventuais oportunidades de negócio junto dos 

empresários e potenciais investidores nacionais; 

- Reforçar os canais de contacto com estas autoridades e os laços institucionais entre 

esta Embaixada e os organismos económicos oficiais da Indonésia, bem como com as 

instituições financeiras, sociedades de investimento, associações comerciais e industriais 

deste país, nomeadamente tendo em consideração o objetivo enunciado no ponto anterior; 

- Divulgar e promover as linhas prioritárias do Programa da PPUE21, bem como os 

vários eventos públicos significativos e com particular relevância para a região; 

- Contribuir ativamente para a valorização da posição portuguesa nos debates em curso 

sobre uma abordagem estratégica da UE para o Indo-Pacífico com foco na ASEAN e nos 

países da sua área de jurisdição;  

- Assegurar uma proteção consular dinâmica e constante a todos os nacionais que dela 

careçam, bem como uma prestação adequada de serviços consulares aos utentes 

estrangeiros; 

-  Participação em reuniões sobre temas consulares, a fim de partilhar informação útil 

com Secções Consulares de outras Embaixadas, para poder agir preventivamente. Neste 

âmbito, conduzir, no quadro da PPUE21, uma coordenação do Grupo de Coordenação 

Consular Local com valor acrescentado, e à altura dos desafios que nesta área são 

colocados pela pandemia e pelo processo de vacinação; 

- Garantir o bom atendimento ao público em geral, mensurável pelo grau de satisfação 

dos utentes em função da atenção que lhes é dispensada, do zelo com que os seus assuntos 

são despachados e da correção com que são tratados pelos funcionários. 

- Promover a divulgação da língua e cultura portuguesas; 

- Promover a presença de artistas portugueses de diversas áreas em eventos culturais 

organizados na Indonésia tendo em vista a divulgação da cultura portuguesa 

contemporânea; 

- Apoiar a presença de investigadores portugueses em colóquios e seminários que 

sejam organizados localmente sobre temáticas relevantes a nível bilateral; 

- Participar na organização conjunta com outras Embaixadas e/ou instituições culturais 

locais de eventos de promoção cultural de âmbito geral que possam contribuir para dar 

maior visibilidade à importância e especificidade da cultura portuguesa. 

 

II. OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS 

 

Para nortear a sua atividade durante o ano em curso foram selecionados os seguintes 

objetivos estratégicos (OE) que, como tal, constam do QUAR desta Embaixada relativo 

ao ano de 2021: 
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1. OE 1: Assegurar uma adequada representação nacional na Indonésia e reforçar as 

relações bilaterais e a cooperação com este país; 

2. OE 2: Reforçar a capacidade de penetração internacional dos agentes económicos 

portugueses, o investimento direto estrangeiro em Portugal e promover a 

Imagem/Marca Portugal; 

3. OE 5: Garantir às comunidades portuguesas o pleno exercício dos seus direitos e uma 

eficaz proteção consular em relação aos seus membros, bem como assegurar a 

adequada prestação de serviços consulares a utilizadores estrangeiros; 

4. OE 7: Promover a melhoria organizacional a nível de estrutura, processos e pessoas. 

 

Os OE apresentados foram definidos numa lógica de continuidade pela equipa na 

Embaixada, tendo em conta a afirmação da presença de empresas portuguesas na 

Indonésia e a necessidade de Portugal divulgar a sua Marca, como país inovador e 

exportador, também por via do apoio à comunidade portuguesa que tem vindo a 

estabelecer-se numa vaga de novos emigrantes empreendedores, que desenvolvem os 

seus negócios, ou assumem cargos de gestão de topo em contexto de internacionalização. 

Deste modo, optou-se por manter em 2021 o OE2 acima enunciado, apontando a 

Indonésia como mercado a explorar, no quadro mais amplo da prioridade estratégica 

nacional de diversificação das nossas exportações, para além dos chamados mercados 

tradicionais, por forma a ajudar à penetração de empresas portuguesas em mercado-alvo 

dinâmico e em crescimento contínuo. O OE5 supra insere-se no referido trabalho de 

continuidade de apoio à comunidade portuguesa, acrescentando valor às dinâmicas de 

implantação e formação de laços familiares com cidadãos de outros países, valorizando o 

papel de âncora na projeção da língua e cultura portuguesas, estimulando o 

empreendedorismo de portugueses jovens que “valorizam as comunidades portuguesas”, 

desenvolvendo a secção consular uma atividade com vista ao reforço da ligação efetiva 

entre Portugal e os cidadãos residentes no estrangeiro”. Por seu turno, a realização dos 

OE1 e OE7 acima referidos, são princípios basilares e constitutivos, a fim de prosseguir 

a realização plena dos restantes objetivos. 

 

Os OE acima mencionados desdobram-se nos objetivos operacionais abaixo elencados, 

com os respetivos indicadores e metas, a fim de permitir poder ulteriormente aferir em 

que medida os objetivos acima enunciados foram atingidos: 

 

 

 

De eficácia: 

 

- O1: Assegurar a execução do plano de atividades de representação nacional (nas 

reuniões de coordenação comunitária, “briefings”, seminários e conferências) (OE1); - 

Ind. 1. - Taxa de execução do plano de actividades de representação nacional – Meta para 

2021: 85% - Como fonte primária de verificação será utilizada a contabilização das 

presenças de representação nacionais referidas acima; 

 

- O5: Desenvolver iniciativas que promovam a imagem e marca Portugal (OE2); - Ind. 

7. –. N.º de ações de promoção de produtos portugueses – Meta para 2021: 5 - As fontes 

de verificação serão constituídas pelos projetos desenvolvidos e comunicados ao AICEP 

em Lisboa, sobre as ações realizadas;  

 

 

De eficiência: 
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- 012: Assegurar os princípios gerais que regem a atividade administrativa e consular 

(OE5); - Ind. 20. – Tempo médio de atendimento (comprovado e com fontes de 

verificação)   – As fontes de verificação serão os comprovativos de entrega / recibos de 

pagamento. 

 

- O14: Garantir a prestação de informação financeira aos serviços centrais do MNE 

(OE5). - Ind. 28. – Taxa de transferência das receitas dos emolumentos consulares – Meta 

para 2021: até ao dia 9 de cada mês - As fontes de verificação serão os registos de saídas 

de correspondência (tradicional e informático) e o arquivo dos mapas; 

 

De qualidade: 

 

- O21: Implementar uma metodologia de avaliação da satisfação dos utilizadores  (OE7); 

- Ind. 48 – Nível de satisfação dos utilizadores – Meta para 2021: 3,50 / 5,00 – A fonte 

de verificação será o inquérito de opinião dos utentes. 

 

- 022: Assegurar um conjunto de políticas de gestão de pessoas visando a qualificação, 

capacitação e satisfação dos colaboradores (OE7). - Ind. 50. – Taxa de execução do plano 

de formação aprovado – Meta para 2021: 85% – A fonte de verificação será o registo das 

ações de formação realizadas; e Ind. 51 – Nível de satisfação dos colaboradores – Meta 

para 2021: 3,50 / 5,00 – A fonte de verificação será o inquérito de opinião dos 

colaboradores. 

  

 

III. ATIVIDADES PREVISTAS E RECURSOS 

 

a) Listagem de ações, projetos e/ou atividades de cada indicador e respetiva 

calendarização: 

 

Objetivos operacionais de eficácia: 

 

Relativamente ao O1: “Assegurar a execução do plano de atividades de representação 

nacional (reuniões de coordenação comunitária, briefings, seminários e conferências, 

etc.)”, parte integrante do OE1, através da participação em todas as reuniões, briefings, 

conferências, que sejam obrigatórios, do ponto de vista da representação nacional, e/ou 

de interesse, em termos de informação, para as quais esta Missão for convocada. Em 

termos de indicadores concretos: i) as reuniões mensais de coordenação na Delegação da 

UE local (Chefes de Missão, Substitutos Legais dos Chefes de Missão, 

Schengen/Consulares [por nós coordenada ao longo do primeiro semestre], Comerciais, 

Culturais, Administrativas); reuniões de cônsules ibero-americanos; ii) briefings no MNE 

indonésio, ASEAN e outras instâncias; iii) a realização de démarches solicitadas junto 

destas autoridades; iv) a promoção de encontros regulares com interlocutores, a todos os 

níveis no Ministério dos Negócios Estrangeiros e também junto de responsáveis de 

ministérios setoriais e outros órgãos de relevo da Administração Pública, com o objetivo 

de concretamente reforçar as relações bilaterais; v) participação nas celebrações oficiais 

do Estado recetor, bem como nas receções nos Dias Nacionais de outras Embaixadas; vi) 

organização de visitas oficiais e de representantes de organismos estatais e/ou ministérios. 

 

Relativamente ao O2: “Desenvolver iniciativas de promoção da imagem e da projeção de 

Portugal e das suas comunidades portuguesas no estrangeiro”, parte integrante do OE2, 

participar em todos os fora empresariais, bem como nos seminários, feiras e conferências 

sobre economia/comércio, de interesse para a consecução dos objetivos da Missão em 

termos de diplomacia económica, incluindo também visitas a entidades indonésias, 
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acompanhamento de empresas nacionais, bem como promover o investimento em 

Portugal e a “marca Portugal” através da realização de iniciativas nesse sentido e da 

promoção da excelência, competências e diferenciação das empresas e produtos 

portugueses, designadamente, promovendo produtos portugueses em eventos showroom 

realizados no centro de negócios da Embaixada, e/ou em feiras temáticas, eventos da 

União Europeia e bazar diplomático. A não substituição da delegada da AICEP, com a 

qual pudemos contar até final de 2019, representa a perda de um ativo crucial para o 

desenvolvimento de ações no âmbito deste objetivo, limitando consideravelmente a 

capacidade para a sua prossecução.  

 

Objetivos operacionais de eficiência: 

 

Relativamente ao 012: “Assegurar os princípios gerais que regem a atividade 

administrativa da ação consular, parte integrante do OE5, o objetivo é garantir que os 

utentes da secção consular têm continuamente um serviço de qualidade e eficiente, sendo-

lhes dada resposta imediata ou no menor tempo possível a todos os pedidos de informação 

que dirijam à secção consular. Neste momento, como medida de avaliação do objetivo, a 

Secção Consular propõe-se responder a todos os pedidos de informação dos utentes no 

espaço máximo de três dias úteis. 

 

Relativamente ao O14: “Garantir a prestação de informação financeira aos Serviços 

Centrais do MNE”, parte integrante do OE5, procurar-se-á garantir que todos os reportes 

solicitados (em especial os mapas dos emolumentos consulares) continuem a ser 

efetuados em tempo útil, apesar de Embaixada não ter chanceler, nem funcionário 

superior com formação adequada em contabilidade que domine o português. 

 

Objetivos operacionais de qualidade: 

 

Relativamente ao O21:“Implementar uma metodologia de avaliação de satisfação dos 

utilizadores”, integrante do OE7, a principal ação prevista consta na estratégia a adotar 

indicada acima: após o atendimento consular, os utentes poderão preencher (de forma 

opcional) o inquérito de satisfação especialmente desenhado para o efeito. Os serviços 

procurarão oferecer o melhor e mais rápido atendimento possível, que poderá ser 

conseguido através de formação contínua na área. Em segunda linha, serão também 

analisados os múltiplos e-mails em que os utentes da Secção Consular manifestam a sua 

opinião sobre o serviço prestado. A regra de resposta em três dias será também o padrão 

para avaliação da rapidez no serviço. 

 

Relativamente ao O22:“Assegurar um conjunto de política de gestão de pessoas, visando 

a qualificação, capacitação e satisfação dos colaboradores”, parte integrante do OE7, 

as ações previstas contam nas estratégias a adotar:  

- No que diz respeito ao indicador 45, efetuar uma análise comparativa entre o número de 

ações de formação programadas e realizadas.  

 

- No que diz respeito ao indicador 48, após a realização de ações de formação, os 

colaboradores terão de preencher (de forma obrigatória) o inquérito de satisfação 

especialmente desenhado para o efeito pelo Instituto Diplomático ou outra entidade que 

conduza a ação de formação. O nível de satisfação será medido através da análise 

estatística dos inquéritos válidos. 

 

 

b) Listagem das atividades não enquadradas no QUAR mas que fazem parte do 

Plano de Atividades do Posto: 
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Plano de atividades culturais a propor ao CICL para 2021: 

 

1. Participação no Europe on Screen 2021, festival de cinema europeu organizado pela 

Delegação da UE e seus estados membros. 

  

2. Celebração do Dia Munidal da Língua Portuguesa e das Culturas CPLP, em 

articulação com as três embaixadas dos países da CPLP aqui representados (Brasil, 

Moçambique e Timor-Leste), com os estudantes de Língua e Cultura Portuguesa da 

Universitas Indonesia, em formato virtual. 

  

3. Participação no Ubud Writers & Readers Festival 2021, um dos maiores e mais 

relevantes festivais artísticos e literários do Sudeste Asiático. 

  

4. Organização de um seminário entre o escritor convidado para participar no Ubud 

Writers & Readers Festival e os estudantes de língua e cultura portuguesa da 

Universitas Indonesia. 
 

5. Realização de um concerto com grupo musical português com reportório ligado às 

navegações históricas. 

  

6. Articulação com a Embaixada de Portugal em Singapura no sentido de organizar a 

participação do escritor convidado no ponto 3, caso possa participar também no 

Singapore Writers Festival 2021. 
 

7. Participar ativamente, em representação de Portugal, nos vários eventos 

comemorativos dos 500 anos da Viagem de Circum-Navegação de Fernão de Magalhães 

  
 

 

Plano de atividades da Secção Consular desta Embaixada: 

 

1. A secção consular da Embaixada de Portugal em Jacarta tem orientado a sua atividade 

em defesa da ligação efetiva com as Comunidades Portuguesas na sua área de jurisdição, 

nomeadamente através da desburocratização dos procedimentos administrativos, da 

simplificação dos atos consulares, da modernização das estruturas da rede consular e da 

utilização das novas tecnologias de informação e comunicação. 

2. Pretende-se a atualização da base de dados e mailing list da comunidade portuguesa 

numa base semestral, enviando pontualmente informações sobre eventos ou 

acontecimentos relevantes, bem como sobre o anúncio de medidas que possam impactar 

significativamente nas suas vidas, particularmente em contexto de pandemia, por e-mail 

circular, para a comunidade. Em 2020, este esforço foi empreendido, a fim de atualizar e 

expurgar a lista de portugueses residentes na Indonésia e Filipinas. Ainda assim, 

subsistem muitos portugueses que não se registam, até porque há uma população flutuante 

que apenas passa temporadas em Bali e em outras ilhas da Indonésia e Filipinas. A 

integração no e-SGC deverá, progressivamente, sustentar a correção desta situação. 

3. Implementação e estado de prontidão do plano de Crise desenvolvido em articulação 

com estados-membros da União Europeia, para eventual ativação em caso de emergência 

e necessidade de evacuação de cidadãos nacionais, e cujos atualização e melhoramento 

promovemos no quadro da nossa coordenação do Grupo de Coordenação Local UE.  

4. Prosseguirão os esforços para responder de forma célere aos múltiplos pedidos de 

informação que chegam por e-mail, telefone e presenciais, bem como responder no 
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mínimo tempo possível às solicitações de documentos de viagem, atos de registo civil e 

notariado e vistos.  

5. Prosseguirão os esforços de apoio aos milhares de turistas que habitualmente se 

deslocam à Indonésia (quando tal volte a ser possível), sobretudo à ilha de Bali, mas 

também às Filipinas, demandando os nossos serviços consulares com frequência em 

situações de emergência, pelo que importa manter uma próxima colaboração com os 3 

Cônsules Honorários na dependência desta Embaixada. Prosseguirão contactos com 

demais Embaixadas União Europeia e países Ibero-americanos e responsáveis pelos 

assuntos consulares e imigração do MNE e MAI para estabelecimento de canais contacto 

diretos em caso de necessidade.   

6. Prosseguirá o acompanhamento ao cidadão nacional detido desde 2011 por tráfico de 

droga.  

7. Pretende-se continuar com a emissão de vistos Schengen para cidadãos indonésios e 

do Brunei, assim como de vistos nacionais para cidadãos residentes nas Filipinas. 

 

 

c) Recursos humanos, materiais e financeiros necessários à prossecução dos 

objectivos definidos: 

 

Em termos de recursos financeiros, refira-se que o OFP para o ano de 2020 se cifrou nos 

58.064 USD, mantendo o já registado em 2019, que, no entanto, representa os valores 

mais baixos numa trajetória descendente pela qual se têm pautado os últimos anos (por 

exemplo, em 2018, o total foi de 65.900 USD , o que significa um corte de 12%).   

 

Desde 2013 o OFP anual desta Embaixada tem vindo a baixar de forma continuada. O 

clima de forte restrição orçamental obriga a um esforço acrescido de gestão racional, 

centrada no rigor económico e na redução de despesas sem, contudo, comprometer o 

pleno exercício da missão desta Embaixada. Num país em que a inflação anual ronda os 

4%, poderão ocorrer dificuldades para se fazer face aos custos fixos mensais, agravados 

devido aumento automático de eletricidade e combustíveis. Todas as deslocações neste 

vasto arquipélago (já sem considerar as Filipinas) terão que merecer cuidada análise de 

custos a fim de assegurar a cabal representação em dois países arquipélagicos, onde as 

deslocações são forçosamente onerosas e os eventos oficiais e seminários realizam-se em 

ilhas frequentemente distantes. 

 

O parque informático foi renovado em 2016, tendo sido instalado novo equipamento, com 

ligação à internet de banda larga. O balcão de cartão de cidadão foi implementado e tem 

tido forte adesão por parte dos portuguese residentes e em trânsito na Ásia, que aqui vêm 

renovar os seus documentos de identidade e de viagem. 

   

Em 2018, foi ainda renovado algum equipamento na CIFRA, que se encontra agora 

devidamente apetrechada com servidores, terminal e periféricos modernos. Subsistem, 

contudo, alguns problemas menores de organização da rede interna e hubs/switchs de 

interconexão, faltando ainda UPS de reserva energética.  

  

Para 2021, contamos expandir a pegada digital desta Embaixada nas redes sociais (depois 

do lançamento do website, em 2019, e da criação de uma página de Facebook, no final de 

2020), procurando estabelecer uma relação de maior proximidade com as nossas 

comunidades e obter um instrumento de divulgação de Portugal junto dos stakeholders 

indonésios. 

 

Já no princípio de 2021, procedeu-se à abertura Balcão do Sistema Integrado do Registo 

e Identificação Civil (SIRIC), que reduziu muito significativamente os prazos de 
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conclusão dos processos na área do registo civil. Neste quadro, esperamos ainda continuar 

aqui a dar sequência às várias alterações imprimidas no quadro do Novo Modelo de 

Gestão Consular, com a adesão às plataformas de agendamento online e e-Visa, depois 

de, em 2020, já ter sido feita a formação, e correspondente migração, para o e-SGC. 
 

O rigor nos procedimentos e o enfoque na qualidade dos serviços prestados continuará a 

pautar o trabalho no atendimento consular, elevando o esforço para melhorar a avaliação 

e o controlo e promover o uso eficiente dos recursos disponíveis.  

 

 

 

Vertente político-diplomática:  

 

Embaixador + 2 Diplomatas seria o formato mínimo adequado a uma Missão com uma 

área de jurisdição tão extensa e abrangente como a que temos. 

 

A ausência de um técnico superior que possa assumir responsabilidades de chanceler e/ou 

prestar serviço na secção consular – com o qual esta Embaixada sempre contou até 2012 

–, significa que, na prática, o Secretário de Embaixada (substituto legal do chefe de 

Missão) dedica grande parte do seu tempo a gerir questões consulares e administrativas. 

O secretariado do chefe de posto é assegurado por funcionária indonésia que domina, com 

lacunas, a língua portuguesa, mas que se deverá reformar este ano, o que deverá dar lugar 

a processo de recrutamento com vista à sua substituição.   

 

Vertente consular: Pessoal da secção consular: dois funcionários, de nacionalidade 

indonésia, sem formação específica na área consular e sem conhecimento técnico das leis 

portuguesas em matéria de registo civil e notariado, situação que só por via de cursos 

online do Instituto Diplomático se tem tentado minorar.  

 

Vertente económica: A Embaixada deixou de pode contar com a Delegada da AICEP a 

partir de dezembro de 2019, assim como com os dois outros elementos que compunham 

a sua equipa. Existem solicitações frequentes por parte de empresas nacionais, sobretudo 

pedindo ajuda para resolver problemas de natureza legal e/ou aduaneira, ou para 

estabelecer contacto com interlocutores locais, sejam eles entidades estatais ou privadas 

com as quais mantêm negócios.   

 

Ainda no que refere à AICEP, sugere-se ainda que, pelo interesse e potencial do mercado, 

assim que for considerado oportuno, seja ponderada a possibilidade de abertura de uma 

delegação da AICEP/Centro de Negócios nas Filipinas. 

 

Vertente cultural:  1 Docente a lecionar aulas de língua portuguesa para c.50 estudantes 

(dados para o ano letivo 2019/2020) na Universitas Indonesia ao abrigo de Protocolo 

celebrado com o Camões I.P. + montante de 4.600 Euros para a execução de atividades 

constantes no Plano de Ação Cultural 2021.  

 

Em Resumo: 

No cumprimento da missão conferida à Embaixada de Portugal em Jacarta e na medida 

dos recursos humanos de que dispõe, procurar-se-á reservar, no corrente ano, particular 

atenção: 

 

- À formação dos trabalhadores sobretudo em matéria consular, realizando todas as 

formações online pertinentes no quadro das necessidades e da disponibilidade desta 

Embaixada que o IDI vier a empreender na sua plataforma; 
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- À promoção da adoção de instrumentos, mecanismos e procedimentos de monitorização 

uniformizados, que contribuam para uma maior qualidade e eficiência nos serviços 

prestados; 

 

- À implementação de medidas e a definição de instrumentos de trabalho e processos de 

gestão. 

 

 

c) Plano de Formação  

 

Procurar-se-á promover ações de formação contínua, sobretudo com recurso aos cursos 

online da plataforma do IDI, com o objetivo de melhorar as qualificações dos funcionários 

desta Embaixada, apetrechando-os com conhecimentos técnicos nas respetivas áreas de 

atuação, visando uma melhor qualidade na prestação de serviços. 

 

 

IV. QUAR 2021 

 

Em anexo 

 

 

Jacarta, 13 de abril de 2021  


