
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 

As notícias recentes sobre a sobrelotação que se regista no Estabelecimento Prisional de Ponta

Delgada onde, alegadamente, 46 reclusos partilham uma camarata, no último andar do edifício,

são muito preocupantes e, a serem verdade, colocam em crise grave os valores e princípios que

orientam o cumprimento de medidas de coação e de pena de prisão em Portugal e alertam,

mais uma vez, para a dimensão humanitária que este problema reveste.

Os deputados do Partido Socialista eleitos pelo círculo eleitoral dos Açores têm, reiteradamente,

chamado a atenção para a necessidade de o Governo acelerar a segunda fase da construção

do novo estabelecimento prisional de S. Miguel, a qual consideram um imperativo do Estado de

direito e da garantia, aos reclusos detidos no atual Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada,

das condições mínimas de dignidade que são devidas a todos os seres humanos.

Assim, ao abrigo do disposto na alínea e) do artigo 156.º da Constituição da República

Portuguesa, e da alínea e) do n.º 1 do art.º 4.º e nos termos do art.º 229º, ambos do Regimento

da Assembleia da República, vimos através de V. Exa, perguntar à Senhora Ministra da Justiça:

1 - Qual a situação atual do Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada, quanto à sua lotação?

2 - A confirmar-se a sobrelotação e as condições de reclusão noticiadas, que medidas foram,

estão a ser ou serão tomadas para garantir aos reclusos daquele estabelecimento prisional

condições de dignidade compatíveis com os valores e princípios que orientam a execução

medidas de coação e de penas de prisão em Portugal?

3 - De que mecanismos irá o Governo lançar mão para acelerar a segunda fase do processo de

construção do novo estabelecimento prisional de S. Miguel, tendo em conta a absoluta

necessidade de recuperar o atraso verificado, devido a sucessivos recursos no processo

concursal relativo à primeira fase da obra e considerando, ainda, a dimensão humanitária que o

assunto reveste?



Palácio de São Bento, 26 de maio de 2021

Deputado(a)s

ISABEL RODRIGUES(PS)

LARA MARTINHO(PS)

JOÃO AZEVEDO CASTRO(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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