
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 

1 – Na passada 2.ª feira ocorreu mais um desembarque de imigrantes ilegais numa praia do

Algarve, à semelhança do que tem vindo a acontecer, com regularidade, desde dezembro do

ano passado;

2 – Parece evidente que não se trata de refugiados nem de indivíduos em necessidade de

proteção internacional: são todos jovens do sexo masculino, e é este o padrão dos indivíduos

que desembarcam em Portugal provindos do Norte de África, utilizando uma rota que não

apresenta quaisquer perigos, para entrar num País que os recebe de braços abertos,

independentemente da forma como nele entram;

3 – Aparentemente, o barco em que se faziam transportar estes imigrantes ilegais foi detetado

pela GNR ainda no mar, pelos radares do SIVICC; no entanto, só foram detidos já em terra,

depois de se terem dirigido ao um restaurante para jantar sem que tivessem sido submetidos a

qualquer teste de Covid19, assim colocando em risco quem pudesse estar em contacto com

eles;

4 – Acresce que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) está a investigar conjuntamente

com as autoridades espanholas – também elas assoladas pelo fenómeno da imigração ilegal

oriunda do Norte de África – a possibilidade de a costa do sul de Portugal ser o ponto de

chegada de uma nova rota marítima de imigração vinda do Norte de África;

5 – A diferença entre Portugal e Espanha, contudo, reside no facto de, enquanto que Espanha já

tem com Marrocos acordos de readmissão e de retorno, Portugal ainda está em negociações

para um acordo de imigração ilegal com aquele país.

Tendo presente que:

Nos termos do disposto no artº. 156º, alínea d) da Constituição, é direito dos Deputados «fazer

perguntas ao Governo sobre quaisquer actos deste ou da Administração Pública e obter



resposta em prazo razoável»;

Nos termos do artº. 155º, nº. 3 da Constituição e do artº. 12º, nº. 3 do Estatuto dos Deputados,

«todas as entidades públicas estão sujeitas ao dever geral de cooperação com os Deputados no

exercício das suas funções ou por causa delas»;

Nos termos do disposto no artº. 229º, nº. 1 do Regimento da Assembleia da República, as

perguntas apresentadas pelos Deputados são tramitadas por intermédio do Presidente da

Assembleia da República com destino à entidade requerida, tendo esta o dever de responder

conforme o disposto no nº. 3 do mesmo preceito;

Os Deputados do CDS-PP, abaixo-assinados vêm por este meio requerer ao Senhor Ministro da

Administração Interna, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem, se digne responder às perguntas seguintes:

1 – Teve V. Exa. conhecimento desta situação?

2 – Qual o tratamento que foi dado a esta situação, nomeadamente, quanto à realização de

testes Covid19 aos imigrantes e às pessoas com as quais estiveram em contacto?

3 – Existem, ou não, suspeitas de existência de uma nova rota de imigração ilegal, provinda do

Norte de África, com ponto de desembarque no Algarve? Ou continua V. Exa. a considerar

ridícula a hipótese de existência desta nova rede de imigração ilegal?

4 – Que diligências investigatórias está o SEF a desencadear, com a sua congénere espanhola,

no sentido de determinar a existência, ou não, dessa realidade?

Palácio de São Bento, 23 de julho de 2020

Deputado(a)s

TELMO CORREIA(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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