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ASSUNTO: Pergunta n.o 5571XV/1. a de 07 de setembro de 2022 

Em resposta à Pergunta n. ° 5571XV/1. a somos a informar que a circunstância de um 

pedido de proteção internacional apresentado em posto de fronteira ser recusado não 

determina que o requerente deva abandonar imediatamente o território nacional. Pelo 

contrário, a decisão de inadmissibilidade do pedido determina a aplicação do regime 

jurídico de entrada, permanência saída e afastamento de estrangeiros do território 

nacional, regulado pela Lei n.o 2312007, de 4 de julho. 

O Serviço de Estrange'iros e Fronte'iras tem conhecimento da morada dos requerentes 

de proteção internacional aquando da emissão da autorização de residência provisória, 

a qual é válida pelo período de seis meses contados da data de decisão de admissão do 

pedido e renovável até decisão final ou, em caso de decisão de recusa de proteção 

internacional, durante um período transitório, que não exceda 30 dias. 
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Os requerentes de proteção lnternaclonal que formularam o seu pedldo em posto de 

frontelra não são lnstalados nos Espaços Equiparados a Centros de Instalação 

Temporária, tal como o do Aeroporto de Lisboa, desde agosto de 2020. Ao abrlgo do 

Protocolo com o CPR, os requerentes de asilo são lnstalados em alojamento 

proporclonado pelo CPR (no seu Centro ou em unldades hotele'iras contratadas por 

este), sempre em regime aberto. 

Mals se informa que os dados relativos ao afastamento e consequente regresso ao país 

de origem são públicos, e constam do Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo, 

publicado anualmente. 

Com os melhores cumprimentos, 

~efe do Gabinete 

AVllfs 
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