Voto de Saudação n.º 313/XIII
À atuação das forças de segurança, forças armadas, autarquias locais e entidades envolvidas
na garantia de segurança de eventos públicos

O período entre os dias 12 e 14 de maio deste ano registou a realização em Portugal de inúmeros
eventos em espaços públicos, em diferentes pontos do País, com a presença e deslocação de
muitos milhares de pessoas e desafios logísticos muito significativos, implicando a articulação
de serviços da Administração Central, das autarquias locais e de entidades privadas e a
mobilização de um número extraordinário de efetivos. Neste contexto, já de si complexo,
acresceu ainda a necessidade de implementar um exigente dispositivo de segurança para o
acompanhamento da presença do Papa Francisco em Portugal, implicando, entre outras
medidas, a reposição temporária do controlo de fronteiras, nos termos previstos nos Acordos
Schengen.

A planificação, preparação, execução e posterior desmobilização de todos os dispositivos de
segurança foi encarada pelas forças de segurança, forças armadas e outras entidades envolvidas
com elevado profissionalismo, sendo em particular de assinalar a dedicação e resiliência de
todos as pessoas envolvidas, e que asseguraram o decurso dos eventos dentro de toda a
normalidade, sem quaisquer incidentes, assegurando o conforto de todos os que, portugueses
ou visitantes de outros países, neles participaram. O grau de sucesso foi, aliás, já – e bem objeto de avaliação positiva e elogio por inúmeros observadores nacionais e estrangeiros.

Assim, a Assembleia da República, reunida em Plenário, saúda as forças de segurança, as forças
armadas, as autarquias locais e as demais entidades que colaboraram nas inúmeras operações
desenvolvidas no fim-de-semana de 12 a 14 de maio pela atuação profissional, dedicada e
exemplar no exercício das suas funções e na garantia da segurança das pessoas acolhidas nos
vários eventos em espaço público.

Palácio de São Bento, 18 de maio de 2017,

Os Deputados,

