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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Ao declarar o estado de emergência, com vista à contenção e combate ao COVID-19, o Governo adotou 

medidas de caráter extraordinário, temporário e transitório, ao nível dos serviços de atendimento aos cidadãos e 

às cidadãs.  

Foram previstas medidas de organização e funcionamento dos serviços públicos, nomeadamente o reforço do 

atendimento à distância (por via telefónica e on-line), condicionando o atendimento presencial através de 

marcação prévia. No entanto, estas medidas não estão a ser implementadas nos serviços de atendimento do 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), onde, segundo relatos a que este Grupo Parlamentar teve acesso, 

o atendimento presencial continua a funcionar, verificando-se uma grande afluência de utentes, que se 

concentram à porta para entrar e são atendidos em sala sem as condições mínimas de segurança necessárias 

à prevenção da propagação do vírus. 

Cabe ao Governo garantir que se aplicam ao SEF as mesmas medidas de segurança que estão a ser 

implementadas nos restantes serviços públicos. As pessoas estrangeiras que vivem em Portugal, assim como 

os trabalhadores e as trabalhadoras do SEF, têm de ter acesso às mesmas medidas de prevenção e proteção 

concedidas ao resto da população. 

Outra das medidas implementadas determinou a aceitação, por parte das autoridades públicas, da exibição de 

documentos cujo prazo de validade expire durante o período de vigência das medidas excecionais em vigor. 

Documentos como o cartão do cidadão, a carta de condução, bem como os documentos e vistos relativos à 

permanência em território nacional, cuja validade termine a partir da data de entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 

10-A/2020, de 13 de fevereiro, são aceites até 30 de junho de 2020. 

Contudo, estas medidas são omissas relativamente aos estrangeiros que vivem em Portugal e que, devido aos 

atrasos das marcações no SEF, não têm a sua situação regularizada. Estes atrasos nos processos de 

manifestação de interesse, pedido e renovação de autorização de residência, há muito que se verificam e  são 

denunciados pelas associações representativas dos imigrantes. Há que tomar medidas para que estes atrasos 

não se agravem e que os processos de regularização prossigam. 
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As pessoas migrantes, que se encontram frequentemente em situações de grande vulnerabilidade, agora 

agravada pelos riscos associados a este surto pandémico, não podem ser esquecidas. As que se encontram em 

processo de regularização estão particularmente vulneráveis aos despedimentos em massa que poderão 

ocorrer em consequência desta crise. Cabe ao Governo assumir a responsabilidade pelo incumprimento dos 

prazos de resposta previstos na lei e promover a consecução de medidas que garantam a todas as pessoas 

migrantes que vivem em Portugal, independentemente da sua situação legal, a proteção do emprego e o 

acesso à proteção social, designadamente através da atribuição de prestações sociais, neste momento de crise.  

 Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministro da Administração 

Interna, as seguintes perguntas: 

1. Quais as medidas de prevenção que o SEF está a implementar para proteger os utentes que se deslocam 

aos seus serviços, bem como os seus trabalhadores e trabalhadoras? 

2. Como pretende o Governo garantir a regularização da situação das pessoas estrangeiras em Portugal que 

têm os seus processos em curso ou viram os seus processos interrompidos?  

3. Que medidas irá o Governo implementar para garantir a manutenção dos postos de trabalho das pessoas 

migrantes cujos pedidos de autorização de residência para o exercício de atividade profissional, no âmbito dos 

artigos 88.º e 89.º da Lei nº 23/2007, de 4 de julho, estão ainda em curso? 

4. De que forma irá o Governo acautelar, em caso de despedimento ou outro impedimento do exercício da 

atividade profissional, a proteção social dos trabalhadores e trabalhadoras migrantes com o seu processo de 

regularização em curso?   

Palácio de São Bento, 21 de março de 2020. 

 

A deputada, 

Beatriz Gomes Dias 

 


