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Assunto: Falta de viaturas de serviço nas esquadras da PSP no Porto

Destinatário: Min. da Administração Interna

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Considerando que:
- A falta de viaturas de serviço está a prejudicar gravemente o funcionamento de várias
esquadras de investigação da PSP no Porto.
- Há uma única viatura para todas as investigações em curso, garantem policiais, acrescentando
que existe já registo de casos em que as diligências tiveram de ser adiadas por falta de
automóveis disponíveis.
- Para vigilâncias, o cenário é idêntico: há só um carro descaraterizado disponível, o que
prejudica seriamente o serviço.
- A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) confirma ter sido informada por
parte de profissionais desta força de segurança que “elementos de investigação criminal têm
utilizado as suas viaturas particulares para fazer algumas diligências”.
- Os agentes que não possuem viatura própria, ou não a coloquem ao serviço da PSP, “têm de
utilizar transportes públicos” para poder cumprir o serviço.
- A ASPP/PSP diz que a própria Unidade Especial de Polícia está carenciada de viaturas.
“Estamos numa situação que já roça o limite, alertou o seu presidente, acrescentando que “isto
é comprometer o serviço de polícia”.
- A associação sindical da PSP considera esta situação “inadmissível”, e afirma que a escassez
de viaturas, a manter-se, “poderá colocar em causa a qualidade do serviço prestado aos
cidadãos”.
.Assim:
Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais
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aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3
fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;
O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer à Ministra da
Administração Interna, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que
antecedem, respostas às seguintes perguntas:
1 – Tem conhecimento da falta de viaturas nas esquadras da PSP no Porto? Se sim,
desde quando e que diligência tomou, ou tenciona tomar, para solucionar o problema, de
modo a garantir a ordem e tranquilidade públicas e de prevenir e combater a
criminalidade?
2 - É verdade que a própria Unidade Especial de Polícia está carenciada de viaturas, como
alerta a ASPP/PSP, comprometendo o serviço de polícia?
3 - A lei de programação das infraestruturas e equipamentos das forças de segurança,
recentemente aprovada, contempla especificamente alguma verba para o efeito? Se sim,
quanto e quando?

Palácio de São Bento, quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2017
Deputado(a)s
CECÍLIA MEIRELES(CDS-PP)
PEDRO MOTA SOARES(CDS-PP)
ÁLVARO CASTELO BRANCO(CDS-PP)
NUNO MAGALHÃES(CDS-PP)
TELMO CORREIA(CDS-PP)
VÂNIA DIAS DA SILVA(CDS-PP)
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