
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 

Acabámos de ter conhecimento que a Secção Consular da Embaixada de Portugal na Namíbia

encerrou os respetivos serviços devido à aposentação da única funcionária que ali estava

colocada.

A aposentação desta funcionária era do pleno conhecimento do Ministério dos Negócios

Estrangeiros, que não foi capaz de, atempadamente, encontrar uma solução para esta grave

situação, que afeta a nossa Comunidade e todos aqueles que necessitam de algum serviço por

parte daquela Embaixada.

Cumpre que se diga que, infelizmente, esta não é uma situação única pois tem-se verificado o

encerramento periódico de serviços consulares quando os respetivos funcionários se encontram

impedidos de exercerem as suas funções, como aconteceu em Palm Coast, nos Estados

Unidos, no passado verão.

Assim, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, vimos, através de Vossa Exª,

solicitar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros que nos informe, com urgência, que soluções

vai adotar para substituir a funcionária da Secção Consular da nossa Embaixada na Namíbia,

que acabou de se aposentar, e para reabrir os respetivos serviços ao público.

Palácio de São Bento, 17 de setembro de 2021

Deputado(a)s

JOSÉ CESÁRIO(PSD)

CARLOS ALBERTO GONÇALVES(PSD)

CATARINA ROCHA FERREIRA(PSD)

NUNO MIGUEL CARVALHO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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