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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Nas últimas décadas, Portugal tem vindo a receber um significativo número de cidadãos

estrangeiros que escolheram o nosso País para aqui residirem e, muitas vezes, desenvolverem

a sua atividade profissional.

Esse número diminuiu entre 2007 e 2012, encontrando-se novamente em crescimento desde o

último ano referido, apesar de a sua expressão ser ainda inferior à registada no início do milénio.

De resto, em 2017, Portugal ocupava, no conjunto dos países da União Europeia, o vigésimo

primeiro lugar quanto à importância relativa de estrangeiros no total de residentes, com apenas

3,9% de estrangeiros no total da sua população residente.

Reveste, assim, particular interesse, para a compreensão e análise do fenómeno referido, poder

conhecer, com exatidão, a evolução do número de imigrantes residentes em Portugal e, bem

assim, conhecer as respetivas nacionalidades.

Assim, nos termos das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Deputado abaixo

assinado, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, vem, através de Vossa

Excelência, requerer ao Ministro da Administração Interna, o envio de informação sobre a

evolução, entre 2000 e 2018 (ou o último ano disponível), do número de cidadãos oriundos da

República da Zâmbia que residem no território nacional.

Palácio de São Bento, 1 de julho de 2019

Deputado(a)s

FELICIANO BARREIRAS DUARTE(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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