
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 

1 – Notícias recentes dão conta de que é praticamente impossível conseguir marcação para

atendimento, junto dos serviços do SEF: a situação é muito preocupante, segundo informações

do próprio SEF, que está a rebentar pelas costuras, com mais de 141 mil agendamentos para

atendimento até ao final do ano, o que implica que haja processos que não terão vagas para

atendimento até ao fim do ano;

2 – Esta situação não é nova, mas é preocupante para os milhares de emigrantes que precisam

de renovar as autorizações de residência, bem como para todos os demais que procuram

legalizar a sua estadia em território nacional, e já levou os serviços a terem de proceder à

reafectação de oito mil vagas exclusivamente à tipologia destes processos, bem como à

duplicação do número de funcionários exclusivamente dedicados ao atendimento ao público,

contudo, ainda sem sucesso;

3 – Estas dificuldades também obrigaram a que os inspetores de todo o País todo tenham sido

chamados a reforçar o atendimento nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e ilhas, o que, não

constituindo a função principal destes profissionais, tem como efeito deixar a descoberto as

funções de inspeção e a fiscalização, para as quais foram recrutados e treinados: no Porto

Marítimo de Aveiro, por exemplo, não há funcionários administrativos, pelo que as tarefas

burocráticas são realizadas por inspetores;

4 – Neste momento, e segundo o Sindicato dos Inspetores do SEF, existem 800 inspetores, há

66 que estão em estágio e 100 que estão em processo de seleção, mas, face ao aumento do

trabalho, as necessidades reais de inspetores apontam para cerca de 1200;

Tendo presente que:

Nos termos do disposto no artº. 156º, alínea d) da Constituição, é direito dos Deputados «fazer

perguntas ao Governo sobre quaisquer actos deste ou da Administração Pública e obter

resposta em prazo razoável»;



Nos termos do artº. 155º, nº. 3 da Constituição e do artº. 12º, nº. 3 do Estatuto dos Deputados,

«todas as entidades públicas estão sujeitas ao dever geral de cooperação com os Deputados no

exercício das suas funções ou por causa delas»;

Nos termos do disposto no artº. 229º, nº. 1 do Regimento da Assembleia da República, as

perguntas apresentadas pelos Deputados são tramitadas por intermédio do Presidente da

Assembleia da República com destino à entidade requerida, tendo esta o dever de responder

conforme o disposto no nº. 3 do mesmo preceito;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados vêm por este meio requerer ao Senhor Ministro da

Administração Interna, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem, se digne responder às perguntas seguintes:

1 – Tem conhecimento desta situação?

2 – Pode confirmar que não os utentes foram informados de que não existem mais

marcações com os serviços do SEF até ao final do ano?

3 – Que medidas vai tomar para obviar às situações mais urgentes, nomeadamente,

daquelas pessoas que precisam de renovar a sua autorização de residência, sem a qual

não podem trabalhar nem deslocar-se?

Palácio de São Bento, 21 de agosto de 2019

Deputado(a)s

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

TELMO CORREIA(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(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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