
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 

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista teve conhecimento, através de uma Moção aprovada

por unanimidade na Assembleia de Freguesia de Pegões, datada de 18 de dezembro de 2020, e

que se anexa, que se tem registado naquela freguesia um afluxo anormal de migrantes.

Segundo a referida moção, “Em média, são pedidos cerca de 10 atestados de residência, por

dia”.

Refere-se, também, que perante o número elevado de migrantes as autoridades têm tido

dificuldade em encontrar as respostas necessárias, desde logo no que toca às garantias das

condições de vida dessas pessoas, nomeadamente o alojamento.

Segundo a moção apresentada, dentro da própria comunidade migrante têm-se verificado várias

situações de conflito, por certo resultantes das difíceis condições em que vivem, tendo sido

necessária a intervenção policial e tendo sido já registados feridos graves.

A população da freguesia vive, naturalmente, com receio perante uma situação que se vê

incapaz de combater.

Foi pelo supra exposto que na referida Moção, enviada a várias entidades entre as quais esta

Assembleia da República, se pediu a intervenção das autoridades competentes de forma a

assegurar-se a integração da comunidade migrante e a necessária paz social.

Assim, ao abrigo do disposto na alínea d) do artigo 156º da Constituição da República

Portuguesa, e da alínea d) do nº 1 do artigo 4º do Regimento da Assembleia da República, vêm

as/os signatárias/os, através de V. Exa, perguntar à Senhora Ministra do Estado e da

Presidência Interna, o seguinte:

Tem o MEP conhecimento da situação descrita na Moção referida?1.

Foi feito um levantamento das pessoas que se encontram nessa situação?2.

Que medidas de articulação com o Ministério de Trabalho e Segurança Social que reforcem o

potencial de resposta junto dos migrantes que perderam o emprego?

3.

Foi assegurada a necessária articulação entre a Câmara Municipal do Montijo/Junta de

Freguesia de Pegões e o ACM?

4.

Foram tomadas medidas no sentido de garantir condições de habitabilidade aos migrantes?5.



Foram disponibilizados outro tipo de apoios, tais como orientação sobre a legislação,

regularização de documentos ou apoio psicológico?

6.

Por fim, que medidas estão a ser tomadas perante esta realidade que se multiplica em

território nacional?

7.

Palácio de São Bento, 10 de fevereiro de 2021
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____________________________________________________________________________________________________________________________
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
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