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Assunto: Situação do novo Centro de Instalação Temporária (CIT) de Almoçageme

Destinatário: Ministro da Administração Interna

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Portugal conta atualmente com apenas um CIT, o Centro de Instalação Temporária do Porto,
também conhecido como Unidade Habitacional de Santo António do Porto (UHSA), destinado a
acolher as pessoas detidas em razão da recusa da sua entrada no território nacional. Os demais
centros destinados à detenção de migrantes são espaços equiparados a centros de instalação
temporária (EECITs) - «espaços próprios criados na zona internacional de aeroporto português
para a instalação de passageiros não admitidos em território nacional e que aguardam o
reembarque».
Em face do aumento das necessidades de acolhimento de estrangeiros, desde 2011 que está
em processo de construção um novo CIT em Almoçageme, no Concelho de Sintra, que tinha
previsão para entrar em funcionamento já na primeira metade de 2019.
Lamentamos o atraso no processo de construção deste Centro que, entretanto, foi alvo de
várias vicissitudes legais e administrativas que levaram à suspensão das suas obras.
Esta situação decorrente do atraso das obras e da consequente entrada em funcionamento do
CIT coloca não só em causa o cumprimento das obrigações e compromissos assumidos por
Portugal no âmbito da proteção dos direitos humanos, mas, também, o próprio financiamento da
infraestrutura.
Enquanto não estiver definitivamente concluído o processo de construção do CIT de
Almoçageme, poderia e deveria ser encontrada uma solução alternativa, ou temporária, dentro
do vasto património imobiliário que o Estado possui, onde possam funcionar, mesmo
transitoriamente, as instalações do novo Centro.
O nosso País tem consolidado um acervo de boas práticas conhecidas e reconhecidas no
acolhimento de estrangeiros de que muito nos orgulhamos e, nesse sentido, não se entende
como se pode arrastar uma situação com estas características que compromete as condições
em que estas pessoas devem ser acolhidas.
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Assim, os/as Deputados/as do Partido Social Democrata abaixo-assinados vêm, ao abrigo das
disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, dirigir ao Senhor Ministro da Administração
Interna as seguintes questões:
- Qual é o ponto de situação do novo CIT de Almoçageme?
- O Governo tem algum plano de contingência para fazer face a esta situação, enquanto
não está concluído o Centro de Instalação Temporária de Almoçageme?
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