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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Na sequência do acidente aéreo ocorrido a 29 de Novembro de 2013, com o avião da LAM –

Linhas Aéreas de Moçambique, o qual vitimou vários cidadãos de nacionalidade portuguesa, em

circunstâncias muito trágicas, foi formulada uma Pergunta Parlamentar - Número 1777/XII/3ª, do

dia 30 de Maio de 2014.

Em resposta a essa pergunta, por parte do Gabinete do Exmo. Senhor Ministro de Estado e dos

Negócios Estrangeiros, fomos informados de que seria intenção das autoridades da Namíbia ter

o Draft Report relativo ao acidente concluído até ao dia 29 de Novembro de 2014 sendo que,

dependendo do decurso da fase de investigação que se seguiria, poderia mesmo ser o prazo

encurtado, encontrando-se o relatório final concluído nessa data.

Até ao momento, porém, não temos notícia de que haja já sido concluído o referido relatório,

nem tão pouco fomos informados das diligências que possam estar a ser feitas para esse fim e

que possam haver atrasado a sua conclusão.

Como se compreende, a situação de incerteza e de falta de protecção das famílias das vítimas

agrava-se consideravelmente com o passar do tempo, existindo, ainda, prazos legais a decorrer,

os quais terão forçosamente de ser respeitados caso seja necessário recorrer a instâncias

judiciais para efectivar os direitos desses familiares.

A conclusão e conhecimento do relatório sobre o acidente são fundamentais para a devida

determinação dos direitos dos familiares das vítimas mortas no acidente. Assim, vimos de novo

solicitar, com a urgência que o caso dita, informação sobre esta matéria. Compete ao Ministério

dos Negócios Estrangeiros de Portugal diligenciar nesse sentido.

Palácio de São Bento,  segunda-feira, 9 de Fevereiro de 2015

Deputado(a)s

FERRO RODRIGUES(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
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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