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AEROPORTO DE LISBOA

Tribunais deixam fugir
489 requerentes de asilo
JUSTIÇA© Atrasos nos anos de 2017 e 2018 na concessão de asilo político ou humanitário obrigam SEF a libertar imigrantes
MIGUELCURADO í

0 Serviço de Estrangeiros eFronteiras SEF foi obri
gado a libertar 489 imi

grantes de diversas nacionali
dades retidos no Centro de Ins

talação Temporária CIT do
Aeroporto Humberto Delgado
em Lisboa nos anos de 2017 e
2018 Na origem desta situação
está o atraso por parte dajusti
ça na apreciação dos requeri
mentos de asilo político ou hu
manitário apresentados pelos
mesmos à chegada a Portugal
O CM obteve estes números

do SEF que acrescenta que
neste momento se encontram
19 estrangeiros 10 homens e 9
mulheres no CIT doAeropor
to de Lisboa também a aguar
darem resposta a pedidos de
asilo político ou humanitário A
lei obriga que oTribunalAdmi
nistrativo e Fiscal TAF de Lis
boa decida em 60 dias Se esse

prazo expirar semque hajade
cisão tambémestes 19 refugia

dos poderão ter de ser liberta
dos E quando isso acontece o
Estado perde o rasto destes imi
grantes
Analisando por anos perce

be se que a uma subida do nú
mero de requerimentos de asilo
político corresponde umcres
cimento de trabalho dos tribu
nais Assim em 2017 foram
apresentados 398 pedidos de
proteção política ou humanitá

ria ao Estado português Os tri
bunais só se pronunciaram so
bre 208 levando aque os outros
190 processos ficassem sem
qualquer resposta
No ano passado o número de

imigrantes a pedir asilo subiu
504 O TAF só conseguiu dar
respostapositiva a 205 fazendo
comque os restantes 299 desa
parecessemdo controlo do Es

tado português No total em
apenas dois anos 489 imigran
tes que requereram a proteção
de Portugal abandonaram o
CIT do Aeroporto de Lisboa
única instalação disponívelpara
dar guarida a refugiados nestas
situações
Fontes do SEF explicaram ao

CM que esta força de segurança
não tem capacidade operacio

nal para poder monitorizar to
dos os imigrantes que abando
namo CIT doAeroporto de Lis
boa por inoperância da justiça
O Estado só se apercebe do

paradeiro destas pessoas se al
guma requerer uma licença de
residência no País concluiu
umadas fontes

PORMENORES

Queixas sobre aeroporto
0 Centro de Instalação Tempo
rária do Aeroporto de Lisboa é
alvo há anos de várias denún
cias sobre as respetivas condi
ções A sobrelotação é denun
ciada por imigrantes associa
ções e advogados

Novo espaço em Sintra
Devido à evidente degradação
e inadequação do espaço no
aeroporto de Lisboa o Estado
está a construir em Almoça
geme Sintra um novo Centro
para requerentes de asilo

Diversas nacionalidades
Chegam a Portugal imigrantes
de diversas nacionalidades na
maioria dos continentes asiáti
co e africano e que pedem asi
lo ao nosso país A maioria invo
ca perseguição política ou más
condições económicas

Vigilância permanente
A falta de efetivos no SEF é visí
vel igualmente no Centro de
Instalação do Aeroporto de Lis
boa É com dificuldade que os
inspetores asseguram a vigilân
cia a famílias com crianças ali
presentes

Movimentos limitados
Durante os 60 dias em que por
lei estão obrigados a permane
cerem no Centro de Instalação
Temporária do aeroporto os
refugiados têm os movimentos
limitados ao máximo

Refugiados têm casa nos centros
da Bobadela e de São João da Talha
BOs refugiados que obtêm
deferimento nos requeri
mentos de concessão de asilo

político ou humanitário em
solo português contam nes
te momento com os centros
de instalação provisória da
Bobadela e de São João da Ta
lha emLoures como locais
de abrigo temporário O pri

meiro espaço foi inaugurado
em2006 e o segundo no final
do ano passado Além de lo
cais para alojamento de fa
mílias os espaços têmvalên
cias que permitem aos refu
giados conheceremmelhor o
nosso país e aprenderem a
língua Aqui o Estado ajuda
os a prepararemo futuro

Um juiz tem de
julgar dezenas
de requerimentos
OTribunalAdministrati

vo e Fiscal de Lisboa é a ins

tância apta por lei a anali
sar os requerimentos de
concessão de asilo O CM

sabe que apenas umjuiz
|estáaanalisardezenas
requerimentos o que atrasa
a tramitação processual
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