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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O atual surto pandémico que o Mundo enfrenta tem, quer do ponto de vista da saúde pública,

quer do ponto de vista social e económico, tido consequências altamente negativas para as

nossas comunidades residentes no estrangeiro, muito especialmente para aquelas que se

encontram numa situação mais vulnerável, como são os casos da África do Sul e da Venezuela.

Por isso mesmo e, tal como tem sido defendido pelo Partido Social Democrata em diversas

ocasiões desde o início desta pandemia, é fundamental que o Governo reforce todos os apoios

e todas as respostas que permitam minimizar os impactos negativos da crise sanitária que

vivemos sobre aqueles que mais precisam nas nossas comunidades.

Por isso mesmo torna-se fundamental garantir um acompanhamento muito próximo por parte do

Governo da situação destes nossos compatriotas oriundos das comunidades que estão a

enfrentar maiores dificuldades perante a Covid-19, como são os casos, já acima referidos, da

África do Sul e da Venezuela.

Estes países merecem uma atenção muito especial das nossas autoridades no sentido de

perceber quais são as necessidades dos portugueses que aí residem e da criação dos

mecanismos de apoios mais adequados para lhes dar resposta. É fundamental um reforço dos

apoios sociais a estas comunidades, mais rápidos e menos burocráticos e a introdução de

programas extraordinários de apoio às associações portuguesas no estrangeiro que prestam um

importante serviço de suporte social das nossas comunidades.

Ao mesmo tempo, não podemos esquecer a importância de serem retomadas, o mais

rapidamente possível, as ligações aéreas regulares para estas comunidades, acabando com o

carater esporádico dos mesmos e os elevados preços cobrados para as ligações entre Portugal

e Caracas.

Por outro lado, deve ser garantido que as rotas Lisboa-Caracas-Lisboa e Lisboa-Cidade do

Cabo- Lisboa tenham, uma escala na Madeira.



Assim, atendendo ao exposto e, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais

aplicáveis, os Deputados do Partido Social Democrata abaixo assinados vêm, por este meio,

requerer ao Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, por intermédio de Vossa

Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem, a resposta às seguintes perguntas:

Quais as principais dificuldades trazidas pela pandemia da Covid-19 às nossas comunidades

e, em particular, aos portugueses que residem na África do Sul e na Venezuela?

1.

Que apoios específicos estão previstos para apoiar as comunidades portuguesas no

estrangeiro, tendo em conta esta pandemia?

2.

Quais os apoios concretos que foram já prestados às comunidades portuguesas da África do

Sul e da Venezuela, tendo em conta a evolução da pandemia da covid-19?

3.

Palácio de São Bento, 16 de setembro de 2020

Deputado(a)s

PAULO NEVES(PSD)

JOSÉ CESÁRIO(PSD)

SARA MADRUGA DA COSTA(PSD)

SÉRGIO MARQUES(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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