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Resposta à Pergunta n.º 805XIII/4.ª de 05 de dezembro de 2018

Na sequência do Ofício supra identificado, e em resposta à Pergunta n.º 805/XIII/4.ª,
de 5 de dezembro de 2018, formulada pelos Senhores Deputados do Grupo Parlamentar
do CDS-PP, encarrega-me Sua Excelência, o Ministro da Administração Interna, de
informar o seguinte:
Os cinco menores de nacionalidade romena mencionados foram sinalizados pelo SEF a
15 de novembro de 2017, na sequência do cumprimento de mandados de busca
domiciliária e de detenção no âmbito de processo-crime em investigação no SEF.
Na sequência de decisão do tribunal de família e menores do Porto, e em colaboração
com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, os menores foram no mesmo dia da
operação colocados em diferentes instituições de solidariedade social na área do
Porto, de acordo com informação remetida ao SEF por aquele tribunal.
De acordo com a informação prestada pelo SEF, os jovens não estavam impedidos de
sair do local de acolhimento, tendo os menores saído destes mesmos locais para parte
incerta nesse mesmo dia. De imediato, e por determinação do tribunal de família e
menores, foram difundidos vários pedidos de localização judicial de menores
desaparecidos no sistema de informação nacional e no sistema de informações
Schengen.
Foi disponibilizada pelo SEF toda a colaboração necessária ao Tribunal de Família e
Menores do Porto e à Diretoria da Polícia Judiciária, tendo sido disponibilizada
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informação considerada relevante para o eventual apuramento do paradeiro destes
jovens.
Contudo, atendendo a que os menores são nacionais de um Estado da União Europeia,
com liberdade de circulação no Espaço Schengen, desconhece-se se efetivamente
saíram de território nacional.
Com os melhores cumprimentos,
O Chefe do Gabinete

José Luís do
Rosário Barão
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