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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Através do Decreto-Lei n.º 81-A/2019, de 17 de junho, o Governo tomou a opção de proceder à

reorganização institucional do SIRESP - Sistema Integrado das Redes de Emergência e

Segurança de Portugal (rede SIRESP), passando o Estado a ter o domínio integral efetivo sobre

a operação deste sistema que envolve interesses essenciais da segurança do Estado e dos

cidadãos.

A indispensabilidade do SIRESP para assegurar o funcionamento eficaz dos sistemas de

segurança pública e proteção civil, bem como a imprescindibilidade do funcionamento eficiente

deste sistema tem vindo a ser demonstrada ao longo de mais de uma década de funcionamento

na atividade diária permanente de organismos essenciais do Estado, na organização e

segurança de grandes eventos ou eventos especiais e em missões de emergência e socorro,

mas também, em situações em que o seu funcionamento deficiente permitiu identificar

insuficiências e falhas tecnológicas e operacionais, algumas delas com consequências graves, e

que impõem o seu contínuo melhoramento e adaptação.

Após um ano da entrada em vigor da reforma da estrutura institucional e organizativa do

SIRESP, assente na transferência integral das funções relacionadas com a sua gestão,

operação, manutenção, modernização e ampliação para a esfera pública e, por consequência,

da estrutura empresarial e do estabelecimento em que assenta atualmente o desenvolvimento

dessas funções, os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD consideram que se justifica

plenamente ter conhecimento da atividade desenvolvida pela SIRESP SA no ano de 2019.

Face ao exposto, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os

deputados abaixo assinados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata vêm solicitar a

V. Exa o envio do último Relatório e Contas da SIRESP SA.



Palácio de São Bento, 5 de junho de 2020

Deputado(a)s

CARLOS PEIXOTO(PSD)

MÓNICA QUINTELA(PSD)

CATARINA ROCHA FERREIRA(PSD)

ANDRÉ COELHO LIMA(PSD)

LUÍS MARQUES GUEDES(PSD)

FERNANDO NEGRÃO(PSD)

HUGO CARNEIRO(PSD)

LINA LOPES(PSD)

DUARTE MARQUES(PSD)

ANDRÉ NEVES(PSD)

JOSÉ CANCELA MOURA(PSD)

SARA MADRUGA DA COSTA(PSD)

PEDRO RODRIGUES(PSD)

SANDRA PEREIRA(PSD)

EMÍLIA CERQUEIRA(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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