
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Veio ontem a público- conforme links abaixo- a notícia de que a jovem Nicol Quinayas, de 21

anos, nascida na Colômbia e a viver em Portugal desde os 5 anos, terá sido agredida física e

verbalmente, com expressões claramente racistas, por um presumível colaborador da Porto

2045, ao serviço da STCP, quando tentava aceder a um autocarro, na madrugada de 24 de

junho.

Diante da gravidade dos factos relatados pela imprensa, porque estes atos não podem ser

tolerados, e face à falta de esclarecimento por parte das diferentes entidades envolvidas, em

relação ao desenvolvimento dos acontecimentos, impõe-se questionar o Senhor Ministro do

Ambiente sobre o seguinte:

Quais as funções do agressor, qual a entidade à qual presta serviço, e qual é a relação entre

essa entidade e a STCP?

•

Que medidas preventivas foram tomadas, de imediato, em relação à empresa prestadora de

serviços de segurança e ao colaborador envolvido?

•

A STCP abriu inquérito? Quando foi dado início a esse procedimento? Quais as conclusões?

Quais as consequências em termos de punição do ato?

•

Foi estabelecido contacto com a utente do serviço de transportes e vítima das intoleráveis

agressões?

•

Quais as medidas se perspetivam desenvolver para prevenir futuros incidentes do género?•

Links das Noticias

Público:

https://www.publico.pt/2018/06/27/sociedade/noticia/jovem-agredida-por-fiscal-posme-os-

joelhos-em-cima-como-se-fosse-um-trofeu-1836108

DN:

https://www.dn.pt/portugal/interior/preta-de-merda-queres-apanhar-um-autocarro-apanhas-no-

teu-pais-9517487.html

Expresso:

http://expresso.sapo.pt/palavra/entity/people/Nicol-Quinayas

JN:

https://www.publico.pt/2018/06/27/sociedade/noticia/jovem-agredida-por-fiscal-posme-os-joelhos-em-cima-como-se-fosse-um-trofeu-1836108
https://www.publico.pt/2018/06/27/sociedade/noticia/jovem-agredida-por-fiscal-posme-os-joelhos-em-cima-como-se-fosse-um-trofeu-1836108
https://www.dn.pt/portugal/interior/preta-de-merda-queres-apanhar-um-autocarro-apanhas-no-teu-pais-9517487.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/preta-de-merda-queres-apanhar-um-autocarro-apanhas-no-teu-pais-9517487.html
http://expresso.sapo.pt/palavra/entity/people/Nicol-Quinayas


https://www.jn.pt/justica/interior/seguranca-acusado-racismo-e-agressao-por-jovem-colombiana-

no-porto-9520386.html

Palácio de São Bento, 28 de junho de 2018
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RENATO SAMPAIO(PS)
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JOÃO PAULO CORREIA(PS)
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TIAGO BARBOSA RIBEIRO(PS)
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JOÃO TORRES(PS)

JOANA LIMA(PS)

BACELAR DE VASCONCELOS(PS)

GABRIELA CANAVILHAS(PS)

RICARDO BEXIGA(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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