Exmo. Presidente da Comissão de
Assuntos
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
CACDLG

Constitucionais,

Direitos,

Liberdades e Garantias,

NU: 653967

Senhor Deputado Luís Marques Guedes,

Entrada n.º 277_Data 31/03/2020

Palácio de São Bento, 31 de Março de 2020
Assunto: Requerimento do PAN para audição urgente do Ministro da Administração Interna
sobre a morte do turista ucraniano morto no aeroporto de Lisboa
Considerando que:

•

No dia 11 de Março, um cidadão de nacionalidade ucraniana aterrou no
aeroporto de Lisboa com visto de turismo;

•

Aquando da passagem deste individuo pela alfândega, os inspectores do
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (doravante denominado SEF) travaram a
sua entrada em território nacional por suspeitas de “irregularidades”, havendo
sido decidido que este seria colocado no próximo voo para a Turquia, país de
onde tinha chegado;

•

Enquanto

aguardava

pelo

voo

explicitado,

sentiu-se

mal

e

foi,

consequentemente, transportado sob escolta para um hospital, onde recebeu
cuidados médicos;
•

Depois de haver recebido os mencionados cuidados médicos, voltou para o
aeroporto, onde foi colocado na enfermaria do Centro de Instalação
Temporária;

•

Foi neste local que a vítima terá sido (já no dia 12), alegadamente, agredida
até à morte por elementos do SEF, conforme ditam os resultados da autópsia,
os quais revelam sinais de uso excessivo de violência.
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Face à gravidade sem paralelo da conjuntura exposta, e atendendo ao facto de a
mesma levantar diversas questões, as quais carecem de cabal esclarecimento,
requeremos, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais aplicáveis, a
realização de uma audição urgente, a realizar por videoconferência, ao Ministro da
Administração Interna, como forma de esclarecer as circunstâncias ímpares que
caracterizam este caso.

Palácio de São Bento, 31 de Março de 2020.

As deputadas e o deputado,

André Silva
Bebiana Cunha
Cristina Rodrigues
Inês de Sousa Real
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