
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:

Na sequência da audição regimental com SEXA, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, no

passado dia 27 de junho, tomámos conhecimento de que o Programa Internacionalizar,

anunciado em julho de 2016 por SEXA, o Primeiro-ministro, e ainda por apresentar e

implementar, encontra-se em apreciação pelo Conselho de Ministros e seguirá, posteriormente,

para o Conselho Estratégico da Internacionalização para se pronunciar sobre o mesmo.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros adiantou, naquela audição, em resposta a uma pergunta

pelo deputado signatário, Filipe Lobo d’Avila, que daria conhecimento ao Parlamento do draft

assim que o submetesse aos stakeholders.

Um ano depois continuamos sem conhecer o Programa Internacionalizar.

O ex-Secretário de Estado da Internacionalização reconheceu, no dia 15 de março, em audição

na CNECP, a requerimento do CDS-PP, que o Governo falhou o prazo previsto,

comprometendo-se, nessa altura, a fechar uma versão final tão breve quanto possível – até ao

final do mês de Abril - e a colocar à disposição das associações com assento no Conselho

Estratégico para a Internacionalização.

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(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro dos

Negócios Estrangeiros, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem, respostas às seguintes perguntas:



Para quando prevê V.Ex.ª, submeter o draft ao Conselho Estratégico da

Internacionalização e, simultaneamente, à Assembleia da República?

1.

Qual o prazo que o Conselho Estratégico da Internacionalização dispõe para se

pronunciar sobre o documento em apreço?

2.

Para quando pretende, V.Ex.ª, implementar o Programa Internacionalizar?3.

Como é que se cruza o Programa Internacionalizar com o Quadro Portugal 2020?

Palácio de São Bento, quinta-feira, 20 de Julho de 2017

Deputado(a)s

FILIPE LOBO D' ÁVILA(CDS-PP)

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(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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