
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 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

Deputado Eduardo Ferro Rodrigues,

Desembarcou, durante a madrugada do dia 17/06/2021, em Aljezur, mais um grupo de

migrantes ilegais, provavelmente provenientes do Norte de África.

Dos cerca de 15 indivíduos que compunham esse grupo, apenas oito foram detidos pelas

autoridades, não se sabendo o paradeiro dos restantes sete.

A sociedade portuguesa não compreende, nem poderá compreender, a falta de medidas

concretas que deveriam ser tomadas por parte do Governo e, em particular, pelo Ministério da

Administração Interna para proteger o nosso território, os nossos cidadãos e o próprio Estado de

Direito.

Se o senhor Ministro da Administração Interna não consegue dar resposta cabal a uma situação

destas, fica mais uma vez claro que não reúne as condições mínimas para continuar a integrar o

governo.

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 Regimente da Assembleia da

República, cujo n.º 3 fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta, o Deputado Único do

CHEGA, André Ventura, abaixo-assinado, solicita a Sua Excelência esclarecimentos quanto às

seguintes questões:

- Como é que pensa encontrar os migrantes que faltam?

- Mas, e sobretudo, como é que pensa responder ao desafio que a imigração ilegal representa

para a segurança dos cidadãos e para a integridade do território?



- E ainda, continuará Portugal a ser a porta escancarada da Europa para a migração ilegal sem

consequências e onde os migrantes “não são encontrados”?

Lisboa, 19 de junho de 2021

O Deputado

André Ventura

Palácio de São Bento, 20 de junho de 2021

Deputado(a)s

ANDRÉ VENTURA(CH)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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