
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 

Os números da criminalidade geral revelados nos últimos Relatórios Anuais de Segurança

Interna têm vindo a demonstrar uma evolução positiva de redução da criminalidade participada

para a qual muito tem contribuído a eficácia das forças de segurança, apesar das limitações

logísticas e de recursos humanos com as quais muitas vezes se confrontaram em resultado das

decisões do Governo PSD/CDS-PP.

O compromisso do atual Ministério da Administração Interna em modificar estes

constrangimentos foi politicamente concretizado pela recente aprovação da Lei de Programação

das Infraestruturas e Equipamentos das Forças de Segurança e pelas opções orçamentais ora

assumidas que permitirão o acréscimo de meios humanos disponíveis já nos próximos anos.

Não obstante, no Concelho de Loures, tem vindo a verificar-se, desde o início do corrente ano, a

repetição anormal de casos de violência e criminalidade, que pode até derivar de fenómeno

circunscrito de criminalidade organizada, em particular na União de Freguesias de Sacavém e

Prior Velho, a qual tem gerado um forte sentimento de insegurança junto da população.

Face às indagações e denúncias da União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho para que

este problema seja debelado, os responsáveis da PSP com intervenção na respetiva área

respondem e alegam insuficiência de meios humanos e logísticos (viaturas) para enfrentarem

esta nova realidade com a necessária proficiência.

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

Portuguesa, e da alínea d) do nº 1 do artigo 4º do Regimento da Assembleia da República, vêm

os signatários, através de V. Exa, perguntar à Senhora Ministra da Administração Interna o

seguinte:

Quais são as diligências que estão a ser desenvolvidas para suster esta ocorrência de

assaltos a cidadãos e a espaços comerciais em Sacavém?

1.

Equaciona o Governo reforçar o número de efetivos policiais e de viaturas de policiamento

por forma a garantir níveis de segurança mais adequados neste território?

1.
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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
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