
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 

Atualmente, o Consulado-geral de Joanesburgo não tem nenhum chefe de posto presente. A

diplomata Graça Fonseca, que substituiu no cargo Francisco-Xavier de Meireles, em novembro

de 2020, encontra-se a gozar licença parental desde 12 de abril deste ano. Foi então nomeada

interinamente, a diplomata Leonor Esteves. Contudo, há informação que Leonor Esteves deixou

estas funções, sem qualquer esclarecimento, o que causou, entretanto, que o Consulado-geral

de Joanesburgo esteja sem responsável de posto presente.

Tendo em consideração o número de portugueses que fazem parte desta comunidade, com

atividade e negócios de elevada relevância na região, e devido à atual situação vivida no país,

com o registo de uma onda de violência, onde um dos principais focos é Joanesburgo, sendo

ainda mais necessário que um consulado-geral esteja a funcionar devidamente, não se

compreende a ausência de responsável de posto.

Assim, face a esta situação que prejudica gravemente o funcionamento consular junto de uma

das comunidades portuguesas com mais relevo, ao abrigo da alínea d) do artigo 156.º da

Constituição da República Portuguesa, e da alínea d) do nº 1 do artigo 4.º do Regimento da

Assembleia da República, vêm os deputados signatários perguntar ao governo, nomeadamente

ao Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros:

Quando está previsto o retomar de funções de chefe de posto do Consulado-geral de

Joanesburgo?

1.

Qual o motivo do afastamento/ausência da diplomata Leonor Esteves?2.

Que diligências realizou o governo para acautelar a situação?3.

Palácio de São Bento, 29 de julho de 2021

Deputado(a)s

CATARINA ROCHA FERREIRA(PSD)

NUNO MIGUEL CARVALHO(PSD)

EDUARDO TEIXEIRA(PSD)



Deputado(a)s

PAULO NEVES(PSD)

JOSÉ CESÁRIO(PSD)

ILÍDIA QUADRADO(PSD)

CARLA MADUREIRA(PSD)

ISABEL MEIRELES(PSD)

MÓNICA QUINTELA(PSD)

PEDRO ROQUE(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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