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Pergunta nº 2302/XIV/2ª de 16 de junho de 2021  

 
 
 

Relativamente à pergunta n.º 2302, somos a informar que a Polícia de Segurança 

Pública (PSP), conjuntamente com os Serviços Municipais de Proteção Civil da Câmara 

Municipal de Santarém e Autoridades de Saúde, acompanhou o processo tendente à 

realização da Feira Nacional da Agricultura, tendo tido conhecimento do respetivo 

Plano de Contingência, do programa de atividades que foi publicitado e do Parecer 

favorável emitido pelas Autoridades de Saúde e pela Proteção Civil Municipal. Neste 

contexto e à semelhança de edições anteriores, a PSP marcou presença no recinto do 

Centro Nacional de Exposições e Mercado Agrícola (CNEMA), local onde decorreram as 

diferentes atividades da referida feira, com a missão de garantir a segurança, 

especialmente no que concerne à manutenção e reposição da ordem pública, 

prevenção de crimes contra o património e contra as pessoas, bem como assegurar o 

cumprimento da normas de prevenção da disseminação da pandemia. 

Nesse contexto, e no planeamento/coordenação efetuados, o controlo de acessos às 

diferentes atividades e espaços, onde se incluem as bancadas do redondel, ficou à 

responsabilidade da entidade organizadora, a qual dispunha de uma empresa de 

segurança privada contratada para o efeito. Assim, a PSP não tinha atribuída essa 

missão, estando direcionado o efetivo no local para as zonas dos estabelecimentos de 

restauração e esplanadas, bem como para os pavilhões, por serem locais mais 

propensos à concentração de pessoas.  
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Desconhece-se quem são as entidades responsáveis pela organização das largadas de 

touros, dado que a PSP não teve qualquer responsabilidade na organização das diversas 

atividades do evento, nem no seu licenciamento.  

No que concerne aos alegados desacatos ocorridos na noite do dia 12 de junho de 2021, 

na sequência da decisão da organização de cancelar a largada de um touro, em virtude 

de não ter sido capaz de garantir a ocupação de lugares na bancada dentro dos limites 

que estavam estabelecidos, e face ao descontentamento que tal decisão causou, a PSP 

foi chamada ao local, não tenho registado alterações de ordem pública.  

Por fim, ressalva-se que o controlo de acessos, como ocorre na generalidade dos 

eventos, esteve a cargo da organização do evento. 

 

 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
A Chefe do Gabinete 
 
 
 

Joana Miranda Figueiredo 
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