
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 

Nos termos do preceituado no regulamento da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e

Costeira (FRONTEX), terá sido assinado, no passado dia 14 de novembro, o “Protocolo de

Cooperação Eurosur”, com vista à criação de um quadro situacional nacional para a gestão

integrada das fronteiras e para a promoção do reforço da cooperação e coordenação para o

intercâmbio de informações neste âmbito.

O referido protocolo terá sido assinado sob os auspícios do Secretário-Geral do Sistema de

Segurança Interna (SSI) e constituiu um acordo entre cinco forças intervenientes na vigilância

marítima, concretamente a Armada, a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança

Pública, a Polícia Judiciária e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

A assinatura deste protocolo ocorre, também, na sequência do episódio relacionado com a

utilização de uma aeronave da FRONTEX para o patrulhamento do mar dos Açores que

conduziu a afirmações publicas contraditórias entre a GNR, a Armada e a Força Aérea.

Neste sentido, e considerando as implicações do referido protocolo para a articulação

das entidades envolvidas no domínio da vigilância marítima, nos termos legais e

regimentais aplicáveis, vêm os Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social

Democrata abaixo-assinados requerer a V. Exa. a solicitação com carácter de urgência de

cópia do “Protocolo de Cooperação Eurosur”.

Palácio de São Bento, 22 de novembro 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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