
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 

Considerando que:

1 – Foi hoje divulgado na comunicação social que cinco crianças, que foram acolhidos, de

emergência, numa instituição para crianças e jovens em perigo a 15 de novembro de 2017,

quando os pais foram detidos por maus tratos e tráfico de seres humanos, encontram-se

desaparecidos e estão a ser procurados em vários países.

2 – Infelizmente, e segundo o relatório CASA (Caracterização Anual do Sistema de

Acolhimento), 116 jovens em risco fugiram da guarda do Estado.

3 – É dever do Estado garantir pela segurança e integridade de todos os menores que toma sob

sua guarda e tutela.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alíneas d) e e) da Constituição, e as normas

regimentais aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º, n.º 3 do Regimento da Assembleia da

República, que fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio perguntar ao Ministro da

Administração Interna, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem:

1. Tinha Vossa Excelência conhecimento da situação acima descrita e hoje relatada na

comunicação social, relativa ao desaparecimento de 5 crianças e jovens de origem romena?

2. Se sim, que medidas já tomou os diversos organismos do Ministério tutelado por Vossa

Excelência?



3. Se não, que medidas vão tomar?

4. Dos 116 jovens que fugiram da guarda do Estado, no ano de 2017 e conforme consta do

relatório CASA, quantos regressaram e quantos continuam desaparecidos?

5. De quantos casos de desaparecimentos de crianças e jovens à guarda e sob a tutela do

Estado tem o Ministério tutelado por Vossa Excelência conhecimento que tenham ocorrido em

2018?

6. Que medidas são desencadeadas pelo Estado para impedir as fugas?

7. Que medidas são desenvolvidas para detetar crianças e jovens desaparecidos?

Palácio de São Bento, 5 de dezembro de 2018

Deputado(a)s

FILIPE ANACORETA CORREIA(CDS-PP)

ANTÓNIO CARLOS MONTEIRO(CDS-PP)

VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)

PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)

TELMO CORREIA(CDS-PP)

NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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