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Resposta à Pergunta n.º 1137/XIII/4.ª de 17 de janeiro de 2019 

 
 
Na sequência do Ofício supra identificado, e em resposta à Pergunta n.º 1137/XIII/4.ª, 
de 15 de janeiro de 2019, formulada pelos Senhores Deputados do Grupo Parlamentar 
do CDS-PP, encarrega-me Sua Excelência, o Ministro da Administração Interna, de 
informar o seguinte: 
 
A Divisão Policial de Almada está instalada, desde 1999, num edifício construído de 
raiz para o efeito. Está em fase de projeto de execução a intervenção tendente à 
realização de obras de manutenção e reabilitação da Divisão Policial de Almada, 
prevendo-se o início da correspondente empreitada de construção civil, antecedida de 
concurso público, ainda no ano em curso. 
 
O parque de veículos do Comando Distrital de Setúbal e consequentemente, da Divisão 
Policial de Almada, tem sido valorizado e incrementado pela PSP, tendo em conta o 
restante dispositivo da PSP. 
 
Mais se informa que, para a medida veículos, prevista na LPIEFSS, foi efetuada a 
contratação do maior procedimento de aquisição centralizada de veículos desde que o 
regime de centralização do Parque de Veículos do Estado foi implementado, em 2008. 
Trata-se de um concurso público para a aquisição de veículos e que envolve um 
investimento global de cerca de 50 milhões de euros, ocorrendo a entrega de veículos 
entre os anos de 2018 e 2021, com um número de veículos total de 2.152, dos quais 
1.097 são para a GNR. A distribuição territorial destes veículos será efetuada pela GNR 
de acordo com as suas necessidades operacionais para efeitos de cumprimentos da sua 
missão. 
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A operacionalidade dos agentes que prestam serviço na Divisão Policial de Almada não 
é afetada pelo estado de conservação da referida instalação ou pelo estado das 
viaturas, estando, assim, garantidas as condições operacionais de proteção às 
populações sob a sua jurisdição. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
O Chefe do Gabinete 
 
 
 
 
 
 

José Luís Barão 
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