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No cumprimento do solicitado por V. Excel€mcia, para efeitos de informa~o ao
requerimento em referencia apresentado pelo Senhor Deputado Jose Cesario, recolhida
que foi toda a documenta~o pertinente, somos a produzir a seguinte comunica~o:

o

fen6meno migrat6rio da popula~o deste territ6rio de Ovar teve grande impacto na
decada de 80, estando nos ultimos anos a ganhar dimensao relevante. No entanto, os
dados de que dispomos sao escassos.
No entanto, avanc;amos com os elementos disponiveis, seguindo a ordem do
questionario apresentado:
1. Nao existe no Municipio de Ovar qualquer servi~ especifico para
das questoes dos emigrantes e das comunidades nao residentes;

0

tratamento

3. Dependendo da dimensao do fen6meno, a Camara Municipal decidira da cria~o
de urn servi~ orientado para a popula~o emigrante;
4. Desconhecem-se casos de explora~o no estrangeiro de trabalhadores oriundos
do Concelho de Ovar;

5. Os paises onde se encontram predominantemente fixados os emigrantes
originarios do Concelho de Ovar sac: Espanha, Fran~, Luxemburgo, Alemanha,
Sui~, Inglaterra e Estados Unidos da America;
6. A Camara Municipal, ao abrigo das gemina¢es, estabelece intercambios de
indole predominantemente cultural com alguns dos paises onde laboram muitos
dos emigrantes deste Concelho;
7. Sabe-se que nos ultimos anos, 0 numero de naturais do Municipio de Ovar a
emigrar tem aumentado, devido essencialmente a elevada taxa de desemprego
na regiao, aliado ao encerramento e deslocalizayao de empresas. No entanto,
nao existem registos que permitam calcular esse indice;
8. Desconhecemos a sua real dimensao, mas sabemos que nos ultimos anos, os
principais destinos de trabalho dos naturais de Ovar sac: Espanha, Fran~,
Alemanha e Sui~;
9. 0 Municipio de Ovar possui gemina¢es com as seguintes cidades estrangeiras:
a. S. Nicolau - Cabo Verde
b. Pithiviers - Fran~
c. Pernik - Bulgaria
d. Elisabeth - Estados Unidos da America
e. Joao Pessoa - Brasil
f. Moraleja - Espanha
10.0 Municipio de Ovar promove e apoia algumas acc;6esjunto das comunidades
com quem mantem gemina¢es, para alem dos apoios que canaliza para
actividades concelhias, nomeadamente associa¢es de emigrantes, como e 0
caso da Associayao de Emigrantes de Santa Maria, na freguesia de Valega.
Esperando corresponder as expectativas de V. Excel€mcia, envio os melhores
cumprimentos.
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