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Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas

Caros compatriotas,

Ao celebrarmos mais um Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas,
queria vincar a minha solidariedade e apoio a todos quantos vivem e trabalham no
Qatar e no Omã.
Sei que muitas vezes a vida não é fácil e que o futuro poderia ser mais risonho. No
entanto, a Embaixada tudo fará para estar ao vosso lado e encorajar as iniciativas
positivas.
Como entendo que Portugal se cumpre mais pelos atos e ações mais do que por
palavras, gostaria de vos informar o que fizemos nos últimos tempos:
Cultura e Língua Portuguesa
- Foi instituído o ensino de português para adultos no TII e efetuado um curso
experimental que contou com 27 alunos, divididos em 2 turmas.
Em Setembro contamos duplicar o número de alunos, divididos por 4 turmas.
- Foi instituído o ensino de português para menores luso-descendentes, contando com
38 alunos, divididos por 7 turmas.
Em Setembro contamos aumentar o número de alunos para uma centena, subdivididos
em diversos níveis.
Teremos que equacionar o problema de espaço, pois as instalações da Embaixada são
pequenas e não adequadas.
- Contamos apresentar o Trio Mário Laginha no European Jazz Festival que decorrerá
na Katara de 2 a 7 de Novembro de 2016.
- Contamos apresentar a fadista Maria Ana Bobone no início de Outubro, altura em
que comemoraremos o Dia de Portugal, embora em data diferente da oficial.

- Estamos a desenvolver esforços para trazer outros artistas portugueses para concertos
que pretendemos transmitir a nível global.
Estamos a trabalhar ativamente para intensificar as relações culturais entre Portugal e
o Qatar.
- Em Omã referenciámos a ida de um equipa de especialistas portugueses para
participar da investigação sobre a Nau Esmeralda naufragada nas águas daquele país.
Assuntos Económicos
- Está muito perto a finalização da Portuguese Business Council, entidade que
integrará as empresas portuguesas sediadas no Qatar, bem como profissionais que
trabalham em empresas qataris ou estrangeiras, de forma a promover, de forma
efetiva, os interesses dos portugueses neste país.
- Temos dado apoio a empresas portuguesas interessadas neste mercado, bem como a
empresas qataris interessadas no mercado português. Atingimos já alguns resultados
concretos, sendo que continuaremos a trabalhar para um maior conhecimento mútuo
nesta área.
Apoio aos nacionais e residentes em Portugal
- Foi abolida a necessidade de marcação prévia na Secção Consular da Embaixada de
Portugal para portugueses e residentes em Portugal.
- Procurou-se acelerar os procedimentos biométricos, de forma a reduzir os tempos de
espera.
- Em breve estaremos em condições de conceder Vistos Schengen, o que facilitará o
investimento em Portugal.
- O CEO da Qatar Airways, Sr. Akbar Al Baker prometeu-me o início de voos diretos
entre Lisboa e Doha assim que for possível, sendo que esta situação está dependente
da entrega de novos aviões que está atrasada.
E, meus Amigos, muito caminho há ainda para trabalhar! Mas juntos e a remar para o
mesmo lado de forma sincronizada podemos ir bem mais longe e bem mais alto.

Desejo um feliz Dia de Portugal a todos os portugueses!

António Tânger
Embaixador de Portugal em Doha

