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REQUERIMENTO Número /  ( .ª)
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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O deputado signatário solicita a V. Exa se digne fazer submeter a S. Exa o Ministro da

Administração Interna as questões que infra se formulam.

Um jornal diário de referência regional noticiou muito recentemente que o comando de Aveiro da

PSP irá ver diminuído o número de efetivos, uma vez que o número de agentes que se terão

aposentado superará o número dos que agora iniciam funções.

É bem verdade que o saldo de efetivos das Forças e Serviços de Segurança (FSS) na anterior

legislatura resultou inequivocamente negativo; isto é, sabemos que, entre 2011 e 2015, diminuiu

muito significativamente o número de efetivos da PJ, do SEF, da GNR e PSP.

É igualmente consabido que, já nesta legislatura, se pôs fim a essa diminuição, promovendo-se

inclusive um reforço de contratações que, só na área das FSS da área do Ministério da

Administração Interna, entre este e o próximo ano, ascende a mais de mil e cem efetivos.

Não ignoramos, de igual modo, que, também graças à eficiência e proatividade das FSS, se tem

garantido que os números da criminalidade registada em Portugal, nesta legislatura e sobretudo

nestes dois últimos dois anos, sejam os menores desde que há registos, como o comprovam os

dois últimos RASI (Relatórios Anuais de Segurança Interna).

É, pois, conscientes do esforço desenvolvido por este Governo para reverter a diminuição de

efetivos policiais operada na anterior legislatura e, bem assim, da significativa redução da

criminalidade a que vimos assistindo, que nos dirigimos a V. Exa para perguntar:

Que medidas estão previstas para assegurar que as FSS no distrito de Aveiro, no caso a PSP,

vejam garantidas as condições para a manutenção da sua capacidade operacional,

nomeadamente no que ao número de efetivos com funções policiais diz respeito?

Que investimentos, ao abrigo da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das

Forças e Serviços de Segurança do Ministério da Administração Interna, se encontram previstos

para o ano de 2019 no distrito de Aveiro?

Palácio de São Bento, 27 de novembro de 2018

Deputado(a)s

FILIPE NETO BRANDÃO(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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