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I. A Petição 

1. Introdução 

A presente Petição deu entrada na Assembleia da República em 23 de junho de 2020, através 

da plataforma eletrónica para receção de petições e recolha de assinaturas pela Internet, prevista 

no n.º 2 do artigo 18.º do Regime Jurídico de Exercício do Direito de Petição (RJEDP), 

aprovado pela Lei n.º 43/90, de 10 de agosto (na redação da Lei n.º 6/93, de 1 de março, da Lei 

n.º 15/2003, de 4 de junho, da Lei n.º 45/2007, de 24 de agosto, e da Lei n.º 51/2017, de 13 de 

julho), estando endereçada a vários destinatários, incluindo o Presidente da Assembleia da 

República.  

Em 8 de julho de 2020, por despacho da Vice-Presidente da Assembleia da República, Deputada 

Edite Estrela, a Petição foi remetida à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias, para apreciação, tendo chegado ao seu conhecimento no dia 22 de julho 

de 2020. 

 

2. Objeto e fundamentação 

Os subscritores, em número de 1545, dirigem-se à Assembleia da República, alertando para a 

existência de, nas suas palavras, “um surto de insegurança na Freguesia do Areeiro” e, por 

conseguinte, lançam um apelo à Polícia de Segurança Pública, enunciando, sem mais, os 

seguintes pedidos: 

“1. Mais patrulhamento de visibilidade; 

2. Alternativa eficiente para a denúncia de crimes e ocorrências; 

3. Mobilização mais rápida de meios após chamada.”. 

 

II. Enquadramento legal e factual 

O objeto desta petição está especificado e o texto é inteligível, o peticionante encontra-se 

corretamente identificado e mostram-se ainda genericamente presentes os demais requisitos 

formais e de tramitação constantes dos artigos 9.º e 17.º do Regime Jurídico de Exercício do 
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Direito de Petição, aprovado pela Lei n.º 43/90, de 10 de agosto (na redação da Lei n.º 6/93, de 

1 de março, da Lei n.º 15/2003, de 4 de junho, da Lei n.º 45/2007, de 24 de agosto e da Lei n.º 

51/2017, de 13 de julho).  

Não parece, por outro lado, verificar-se causa para o indeferimento liminar previsto no artigo 

12.º deste regime jurídico, que contém o estrito quadro normativo que deve reger o juízo sobre 

a admissibilidade das petições dirigidas à Assembleia da República.  

Propõe-se assim, a admissão da presente Petição. 

Com interesse para a apreciação da Petição, cumpre-nos salientar: 

1.  Que, nos termos na Lei n.º 19/2004, de 20 de maio – Lei da Polícia Municipal – cabe à 

Policia Municipal: 

“a) Vigilância de espaços públicos ou abertos ao público, designadamente de áreas 

circundantes de escolas, em coordenação com as forças de segurança; 

b) Vigilância nos transportes urbanos locais, em coordenação com as forças de segurança; 

c) Intervenção em programas destinados à acção das polícias junto das escolas ou de grupos 

específicos de cidadãos; 

d) Guarda de edifícios e equipamentos públicos municipais, ou outros temporariamente à sua 

responsabilidade;” 

Neste contexto, destacamos que o site da Câmara Municipal de Lisboa, na área dedicada à 

Polícia Municipal, dá conta da existência de programas de policiamento comunitário. 

O policiamento comunitário descrito como “um modelo inovador” e uma “boa prática de 

segurança urbana”, apresenta-se, em coordenação com os parceiros locais, com os seguintes 

propósitos: 

• “capacitar a comunidade para uma cidadania participativa na segurança a nível local; 

• sensibilizar a população para a adoção de comportamentos de segurança; 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=227&tabela=leis&so_miolo=
https://www.lisboa.pt/cidade/seguranca-e-prevencao/policia-municipal/prevencao-e-cidadania
https://www.lisboa.pt/cidade/seguranca-e-prevencao/policia-municipal/prevencao-e-cidadania


 

Nota de Admissibilidade da Petição n.º 104/XIV/1.ª      4 

• reduzir e prevenir comportamentos antissociais; 

• aumentar a relação de confiança entre a polícia e a população; 

• aumentar o sentimento de segurança e de bem-estar da população.” 

De entre o elenco de programas de policiamento comunitário, podemos verificar a existência 

de um programa que abrange a freguesia do Areeiro, designado “Alvalade-Guerra Junqueiro 

mais Seguros”. 

 

2. Que não existem petições ou iniciativas legislativas pendentes que versem sobre o 

objeto da petição em análise; 

 

3. Que, de acordo com o disposto no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 3 de 

dezembro, que aprova o regime da organização e funcionamento do XXII Governo 

Constitucional, é da competência do Ministro da Administração Interna “formular, 

conduzir, executar e avaliar as políticas de segurança interna”, bem como, exercer a 

direção das forças de segurança. 

 

 

III. Tramitação subsequente 

1. A presente petição não é de apreciação obrigatória em Plenário, conforme alínea a) do 

n.º 1 do artigo 24.º do RJEDP, por se tratar de petição coletiva com menos de 4000 

subscritores; 

2. Por outro lado, o número de cidadãos subscritores, superior a 1000, pressupõe a audição 

dos peticionantes e sua publicação integral no Diário da Assembleia da República, 

acompanhada do relatório correspondente, nos termos do n.º 1 do artigo 21.º e do n.º 1 

do artigo 26.º, ambos do RJEDP; 

3. Atento o objeto da petição, sugere-se que, uma vez admitida e logo que nomeado o 

respetivo relator1, seja solicitada ao Ministro da Administração Interna informação 

 
1 Cfr. n.º 5 do artigo 17.º do RJEDP: «Recebida a petição, a comissão parlamentar competente toma conhecimento 

do objeto da mesma, delibera sobre a sua admissão, com base na nota de admissibilidade, e nomeia 

obrigatoriamente um Deputado relator para as petições subscritas por mais de 100 cidadãos.» 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/136723393/202007271101/73847051/diploma/indice?q=decreto-lei+n.%C2%BA%20169-B%2F2019
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/132850520/view?q=decreto-lei+n.%C2%BA%20169-B%2F2019
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/132850520/view?q=decreto-lei+n.%C2%BA%20169-B%2F2019



