
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 do Brexit, foi criada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2017

de 30 de março de 2017, uma estrutura temporária, na dependência do Primeiro-Ministro,

designada por Estrutura de Missão Portugal In, com o objetivo específico de criar um quadro

atrativo para a localização, em Portugal, de empresas que desejem manter-se na União

Europeia e que não queiram, por força do Brexit, ficar fora da União.

De acordo com a referida Resolução do Conselho de Ministros, a Estrutura de Missão Portugal

In “apresenta relatórios de atividades de seis em seis meses”.

Nos termos da periodicidade indicada,

-o terceiro relatório deveria ter sido apresentado em setembro de 2018, e

-o quarto relatório em março de 2019.

Até ao momento não conhece, este parlamento, os relatórios de atividades que a Estrutura de

Missão Portugal In deveria ter apresentado quer em setembro de 2018 quer em março de 2019,

de acordo com os prazos estipulados.

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

deputados abaixo assinados do Grupo Parlamentar do PSD vêm requerer os últimos relatórios

de atividades, ao Senhor Primeiro Ministro, através de Vossa Excelência.

Palácio de São Bento, 4 de abril de 2019

Deputado(a)s

RUBINA BERARDO(PSD)

CARLOS ALBERTO GONÇALVES(PSD)

ANA OLIVEIRA(PSD)



Deputado(a)s

ANTÓNIO COSTA SILVA(PSD)

DUARTE MARQUES(PSD)

INÊS DOMINGOS(PSD)

MARIA LUÍS ALBUQUERQUE(PSD)

MIGUEL MORGADO(PSD)

REGINA BASTOS(PSD)

ANA SOFIA BETTENCOURT(PSD)

ANTÓNIO VENTURA(PSD)

BERTA CABRAL(PSD)

FELICIANO BARREIRAS DUARTE(PSD)

FERNANDO VIRGÍLIO MACEDO(PSD)

LUÍS LEITE RAMOS(PSD)

MANUEL FREXES(PSD)

RUI SILVA(PSD)

TERESA LEAL COELHO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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