
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 

Em março do corrente ano foi apresentado o Plano de Prevenção de Manifestações de

Discriminação nas Forças e Serviços de Segurança (PPMD), o qual teve como entidades

destinatárias a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública e o Serviço de

Estrangeiros e Fronteiras.

O referido Plano, a que se propôs como objetivo maior “a definição de uma estratégia conjunta

de combate à discriminação das FSS”, estabeleceu diversas medidas a implementar e procedeu

à sua calendarização, tendo em conta os objetivos traçados.

De entre as referidas medidas, foi estabelecido que se deverá “ponderar a alteração dos

curricula dos cursos ministrados nas FSS (ao nível do ingresso e na formação contínua), no

sentido de reforço do tratamento das matérias relacionadas com o combate à discriminação e

efetivar alterações tidas como necessárias”.

Pedia-se às FSS, até 30 de junho do corrente ano, que apresentassem propostas concretas

para a materialização de oportunidades de reforço do tratamento das matérias relacionadas com

o combate à discriminação, o que inexplicavelmente não veio a ocorrer.

Desconhece-se qualquer justificação válida para o referido incumprimento, bem como se

desconhece que outras metas do PPMD foram incumpridas, o que se deve com urgência

apurar, sob pena de apenas daqui a um ano, quando o Plano for objeto de avaliação, se vir a

constar que as metas e prazos estabelecidos não chegaram a ser cumpridos.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministro da Administração Interna, as seguintes perguntas:

1 - Tem o Ministério da Administração Interna conhecimento desta situação?

2 – Que ações vão ser tomadas pelo Ministério da Administração Interna para que sejam



identificadas as metas e prazos estabelecidos no Plano de Prevenção de Manifestações de

Discriminação nas Forças e Serviços de Segurança que foram incumpridos?

3 – Que ações vão ser tomadas pelo Ministério da Administração Interna para se apurarem as

razões do incumprimento?

4 - Que ações vão ser tomadas pelo Ministério da Administração Interna para que as medidas,

cujos prazos se venceram, sejam implementadas no mais curto espaço de tempo?

5 - Que ações vão ser tomadas pelo Ministério da Administração Interna para que as restantes

metas e prazos ainda em curso sejam de facto cumpridos?

Palácio de São Bento, 20 de julho de 2021

Deputado(a)s

FABÍOLA CARDOSO(BE)

BEATRIZ GOMES DIAS(BE)

JOSÉ MANUEL PUREZA(BE)

JOÃO VASCONCELOS(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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