
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:

Se realizou na Guarda, no passado fim de semana, a 31.ª Cimeira Bilateral entre Portugal e

Espanha, no âmbito da qual foi apresentado o estudo “A Projeção Internacional do Espanhol e

do Português: O potencial da proximidade linguística”.

De acordo com a comunicação social, o estudo foi apresentado pela Senhora Vice-presidente

do Governo de Espanha e pelo Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros do

Governo de Portugal.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O Deputado do CDS-PP, abaixo-assinado, vem por este meio requerer ao Senhor Ministro de

Estado e dos Negócios Estrangeiros, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e

fundamentos que antecedem:

Se digne disponibilizar e remeter ao Parlamento, e ao Grupo Parlamentar do CDS, o

estudo “A Projeção Internacional do Espanhol e do Português: O potencial da

proximidade linguística”.

Palácio de São Bento, 14 de outubro de 2020

Deputado(a)s

TELMO CORREIA(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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