
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 

Foi tornado público que o Governo pretende construir um novo estabelecimento prisional no

concelho do Montijo. Num órgão de comunicação social é inclusivamente afirmado que “Com o

encerramento gradual dos complexos prisionais de Lisboa e Setúbal, está prevista a construção

de um novo estabelecimento prisional a sul do Tejo, na Herdade do Gil Vaz, junto ao aeroporto

do Montijo”.

Reconhecemos a necessidade de construir um novo estabelecimento prisional, cujo edificado

responda às necessidades.

Segundo o que veio a público a localização do novo estabelecimento prisional está previsto na

Herdade Gil Vaz, local onde outrora esteve instalado o Centro Nacional de Formação Técnica

Gil Vaz, em Canha, a 40 quilómetros da cidade do Montijo, dirigida à formação profissional na

área agropecuária e sob tutela do Ministério da Agricultura, encerrado em 2007 e desde então

deixado ao abandono.

Ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, solicitamos ao Governo que por

intermédio do Ministério da Justiça, nos sejam prestados os seguintes esclarecimentos:

O Governo confirma a construção de um novo estabelecimento prisional na Herdade Gil Vaz?1.

Confirmando-se a construção deste novo estabelecimento prisional, qual o ponto de situação

para a sua concretização, nomeadamente quanto ao investimento previsto, projeto,

perspetiva de lançamento do concurso, prazo de execução e conclusão previstos?

2.

Palácio de São Bento, 15 de março de 2019

Deputado(a)s

PAULA SANTOS(PCP)

FRANCISCO LOPES(PCP)

BRUNO DIAS(PCP)



____________________________________________________________________________________________________________________________
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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