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REQUERIMENTO Número       /XIV
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PERGUNTA Número       /XIV
(     .ª)

Assunto: Mobilidade de trabalhadores transfronteiriços 

Destinatário: Ministra da Coesão Territorial

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

Desde o início da pandemia global provocada pelo recente surto do vírus COVID-19 que a natural relação dos

territórios transfronteiriços tem sido prejudicada por motivos óbvios de implementação de medidas sanitárias de

resposta à crise. Na verdade, essas relações são económicas, laborais,  de educação e saúde. A título de

exemplo,  a proximidade existente entre a região sul  da Galiza e o Norte de Portugal  e Minho é evidente:

milhares de pessoas trabalham do outro lado da fronteira e vice-versa, bem como há a utilização de serviços de

saúde e de educação. São laços muito estreitos e muito antigos, que conferem a estas regiões especificidades

que devem ser tidas em conta na hora de tomar decisões. 

Quando se encerraram as fronteiras entre 17 de março e 1 de julho, as consequências foram evidentes. A

decisão foi tomada de forma centralizada, tanto do lado de Portugal como do lado do estado espanhol, sem

atenção à caraterísticas próprias destes territórios e esquecendo que milhares de trabalhadores e trabalhadoras

têm que atravessar a fronteira todos os dias, tendo sido altamente prejudicados pelo aumento de horas que

passaram a ter que fazer para se deslocar ao trabalho. 

Agora, desde que em janeiro foram novamente reestabelecidos os controlos fronteiriços a situação repete-se,

sendo vários os testemunhos de trabalhadores de ambos os territórios que voltam a ser prejudicados, porque

continua a não haver a devida atenção à sua situação específica. 

Do lado da Galiza, o BNG – Bloque Nacionalista Galego aprovou, em dezembro uma proposta no parlamento

galego que instava os governos português e espanhol a estudarem fórmulas de minimizar os efeitos negativos

do controlo de fronteiras, bem como instaram a que a Xunta de Galiza promovesse a implementação de um

“Cartão de cidadania transfronteiriço” que promovesse o aumento da eficiência na Administração Pública para a

população  residente  nos  concelhos  transfronteiriços  aproveitando  a  experiência  de  instrumentos  já

implementados no âmbito das eurocidades.

Desde então que não se conhecem desenvolvimentos em conversações entre os governos dos dois territórios e

as populações continuam a ser prejudicadas. 

Esta semana os autarcas de 18 municípios portugueses e galegos, pertencentes ao Agrupamento Europeu de
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Cooperação Territorial  (AECT) do Rio Minho, manifestaram total desacordo com a medida decretada pelos

Governos de Portugal e de Espanha para um novo encerramento de três pontes sobre o rio Minho mantendo

somente em aberto por 24h a ponte Valença-Tui. Esta medida de encerramento de fronteiras numa região tão

densamente povoada e com tão elevado fluxo de transito rodoviário, à semelhança do ocorrido em anteriores

períodos de confinamento e já comprovado nos primeiros dias da presente semana, potencia o “efeito funil”

criando quilómetros de filas de trânsito no único ponto de passagem. 

 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 Ministério da Coesão

Territorial, as seguintes perguntas:

1. Existem ou existiram conversações com responsáveis governamentais espanhóis para a implementação

de medidas específicas para os territórios transfronteiriços?

2. Tem  o  governo  pensada  a  implementação  de  medidas  que  facilitem  o  trânsito  de  trabalhadores

transfronteiriços, evitando o acumular de horas diárias que estes trabalhadores se vêm obrigados a fazer

com a reposição do controlo de fronteiras? Se sim, quais medidas? 

3. Está o governo recetivo à reabertura de outras pontes transfronteiriças sobre o Rio Minho, tal como é

reivindicado pelos autarcas dos municípios portugueses e da Galiza e tal como sucedeu no passado mês

de março aquando do anterior período de confinamento? 

Palácio de São Bento, 5 de fevereiro de 2021.

                                                                   As deputadas e os deputados,

José Maria Cardoso, Alexandra Vieira, Isabel Pires e Pedro Filipe Soares


