
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:

1. Marianne Lagrue, diretora de política da fundação Coram (CCLC), coautora do relatório

"Futuros incertos: o esquema de regularização do estatuto migratório dos cidadãos da UE e o

direito das crianças e jovens permanecerem no Reino Unido", alertou que Portugal é um dos

países com mais crianças ao cuidado dos serviços sociais britânicos e muitas arriscam

tornarem-se indocumentadas e ilegais com a saída do Reino Unido da União Europeia.

2. De acordo com números do Ministério do Interior britânico citados no relatório, existem mais

de 900.000 crianças da UE no Reino Unido que terão de registar-se como residentes europeus

e provar que têm o direito de permanecer no Reino Unido após o 'Brexit'. Destas, 5.000 estão ao

cuidado dos serviços sociais britânicos e separadas das suas famílias, sendo a maioria

portuguesas, polacas, espanholas e romenas.

3. O relatório alerta para os riscos que o esquema de regularização do estatuto migratório dos

cidadãos da UE representa para pessoas vulneráveis. Durante um recente teste do esquema

destinado a indivíduos vulneráveis, a CCLC descobriu que, em 20% dos casos, as crianças não

possuem a documentação necessária e mais da metade dos casos precisam de

aconselhamento especializado e profissional sobre leis de imigração e nacionalidade. A

organização está particularmente preocupada com o facto de as autoridades locais não

identificarem crianças ao seu cuidado que precisem de regularizar o seu estatuto de residência

no Reino Unido.

4. A diretora da fundação afirmou também que "os consulados precisam de fazer mais" para

ajudar a resolver esta dificuldade para evitar que as crianças se tornem num "dano colateral do

Brexit".

5. Recentemente, a cônsul-geral de Portugal em Londres, Cristina Pucarinho, alertou para o

"problema gravíssimo" de crianças sem documentos de identificação porque os pais não



registam os filhos no consulado, usando apenas a certidão de nascimento britânica para a

inscrição na escola ou aceder a serviços públicos acrescentando que "Temos de lidar com este

problema regularmente no consulado. Estas crianças são apátridas, não têm nacionalidade",

vincou. Referiu ainda que as crianças sob custódia dos serviços sociais britânicos não podem

pedir a emissão ou renovação de documentos junto do consulado, o que só pode ser feito pelos

dois pais ou aquele com responsabilidade parental, e que só as crianças institucionalizadas em

Portugal podem ser representadas pelo Ministério Público nacional.

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;

Os Deputados 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, resposta às seguintes perguntas:

1 – Tem conhecimento desta situação?

2 – Que diligencias já tomou, ou está a ponderar tomar, para garantir que nenhuma

criança portuguesa ou lusodescendente fique indocumentada após o Brexit?

Palácio de São Bento, 2 de abril de 2019

Deputado(a)s

FILIPE ANACORETA CORREIA(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(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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