
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Considerando que:

1 – Desde 2008, devido à crise económico-financeira que atingiu o País e as Regiões

Autónomas da Madeira e dos Açores, tem-se verificado a saída de muitos Portugueses para

Países intracomunitários e principalmente extracomunitários;

2 – É do conhecimento público o aumento da atividade consular na emissão de passaportes de

emigrantes para países extracomunitários, sendo que a obtenção dessa informação estatística é

mais difícil para Países da União Europeia devido à circulação de pessoas;

3 – A função estatística, no contexto das migrações e da situação demográfica em Portugal é

essencial para compreender as dinâmicas sociais, como também, para a reflexão sobre as

perspetivas de ações futuras nesta matéria.;

Assim:

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

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

República, que 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 de

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

fundamentos que antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1 – Qual o número anual de portugueses que emigraram nos últimos 5 anos?

2 – Qual o nível de qualificações académicas da população emigrante (desagregados por



escalões etários)?

3 – Qual o número de portugueses oriundos das regiões Autónomas da Madeira e dos

Açores que emigraram nos últimos cinco anos?

4 – Quais os países destino intracomunitários e extracomunitários dos emigrantes das

regiões da Madeira e dos Açores?

5 – Qual é, em média, o período estimado de ausência do País?

Palácio de São Bento,  quarta-feira, 16 de Julho de 2014

Deputado(a)s

RUI BARRETO(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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