
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 

Pelo Requerimento nº 66/XV (1ª) AC, com data de entrada no dia 22 de novembro de 2022, os

deputados subscritores solicitaram ao Governo, na pessoa da Senhora Ministra da Defesa

Nacional, cópia do “Protocolo de Cooperação do Eurosur” que terá sido assinado no passado

dia 14 de novembro sob os auspícios do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna

(SSI) e que constituiu um acordo entre as várias forças intervenientes na vigilância marítima.

Em resposta, entendeu o Gabinete da Senhora Ministra da Defesa Nacional que o identificado

requerimento deverá ser antes dirigido ao Sistema de Segurança Interna e da Administração

Interna, considerando que o “Protocolo interministerial de Cooperação EUROSUR foi celebrado

no âmbito do Sistema Europeu de Vigilância das Fronteiras, envolve diversas áreas de

governação, e decorre da Avaliação Schengen a Portugal”.

Os deputados subscritores não desconhecem as razões invocadas, mas, com o devido respeito

por opinião contrária, não aceitam que o circunstancialismo descrito determine que o

requerimento tenha de ser dirigido às entidades sugeridas.

Tanto quanto foi noticiado, o Protocolo conta, entre outras, com as assinaturas do Chefe de

Estado-Maior da Armada e do Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, ramos das Forças

Armadas que estão sobre a direção da Senhora Ministra da Defesa Nacional que, como é

consabido, tem por missão formular, conduzir, executar e avaliar a politica de defesa nacional no

âmbito das competências que lhe são conferidas pela Lei de Defesa Nacional, bem como

assegurar e fiscalizar a administração das Forças Armadas e dos demais serviços, organismos,

entidades e estruturas nela integrados.

Neste contexto, a área governativa da Defesa Nacional é parte integrante, e refira-se já

agora, diretamente interessada na celebração do Protocolo a que se tem vindo a fazer

referência, estando em condições de facultar cópia do mesmo, o que se requer uma vez

mais pelo presente requerimento.



Palácio de São Bento, 1 de dezembro de 2022

Deputado(a)s

JOAQUIM PINTO MOREIRA(PSD)

JORGE PAULO OLIVEIRA(PSD)

CRISTIANA FERREIRA(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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