
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

Na sequência da resposta do Gabinete de SEXA, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, no dia

22 de junho, ao requerimento n.º 130/XIII/2.ª - Estudos sobre o BREXIT, os signatários

verificaram que os documentos enviados remontam a Junho de 2016.

Na audição realizada no passado dia 11 de Julho com SEXA, o Embaixador João Vallera,

responsável pela coordenação do grupo interministerial, criada pelo Governo, o próprio teve

oportunidade de referir que o grupo elaborou um relatório sobre o BREXIT e as suas

implicações, tendo-o entregue no princípio do ano de 2017.

Nesse contexto, seria do interesse, no entender do CDS-PP, a divulgação desse documento à

Assembleia da República, e em particular à Comissão de Assuntos Europeus, por forma a

proporcionar um maior e mais atualizado conhecimento e acompanhamento pelo Parlamento

deste processo e das consequências previstas para Portugal.

Face ao exposto, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

deputados abaixo assinados do Grupo Parlamentar do CDS-PP vêm requerer o documento

elaborado pelo grupo de trabalho interministerial, coordenado pelo Embaixador João Vallera, a

Sua Excelência, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, através de Vossa Excelência

Palácio de São Bento, quarta-feira, 19 de Julho de 2017

Deputado(a)s

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

FILIPE ANACORETA CORREIA(CDS-PP)

FILIPE LOBO D' ÁVILA(CDS-PP)

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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