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O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Em março de 2017, foi aprovada a lei de Programação de Infraestruturas e Equipamento das

Forças e Serviços de Segurança do MAI que prevê a modernização de 210 instalações das

Forças de Segurança, num investimento global estimado em cerca de 107 milhões de euros.

De acordo com o Governo, a execução da lei de programação constitui uma prioridade

estratégica em matéria de investimento público, visando criar todas as condições para garantir o

exercício das funções policiais com dignidade, que salvaguarde a operacionalidade das Forças

de Segurança e que assegure a proteção da liberdade e segurança das pessoas e seus bens

em todo o território nacional.

Neste contexto, para o distrito do Porto foram elencadas, e assumidas pelo Governo como

prioritárias, diversas intervenções em instalações da GNR e da PSP, entre as quais se identifica,

em particular, o Destacamento e Posto Territorial de Matosinhos que, até ao momento, não

sofreu qualquer tipo de obras de reabilitação ou melhoramento, nem se sabe quando é que tal

irá ocorrer.

Neste sentido, os/as Deputados/as do Partido Social Democrata abaixo-assinados vêm, ao

abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicitar ao Senhor Ministro da

Administração Interna, informação fidedigna sobre o ponto de situação dos projetos, bem como,

da programação das respetivas obras, relativos às seguintes instalações das forças de

segurança no distrito do Porto:

Guarda Nacional Republicana (GNR)•

- Destacamento e Posto Territorial de Amarante (Amarante);

- Posto Territorial de Paço de Sousa (Penafiel);

- Destacamento e Posto Territorial de Matosinhos (Matosinhos);

- Posto Territorial de Medas (Gondomar)

- Posto Territorial de Lever (Gaia);



- Posto Territorial de Carvalhos (Gaia);

- Posto Territorial de Arcozelo (Gaia);

- Posto Territorial de Fânzeres (Gondomar);

- Posto Territorial de Paredes (Paredes).

Polícia de Segurança Pública (PSP)•

- Divisão Policial de Matosinhos (Matosinhos);

- Divisão Policial Vila Nova de Gaia (Vila Nova de Gaia);

- Divisão Policial de Vila do Conde (Vila do Conde);

- 1ª Divisão Policial do Porto (Porto);

- Esquadra de S. Mamede de Infesta (Porto);

- 12ª Esquadra – Cedofeita (Porto);

- Divisão Policial de Gondomar (Gondomar);

- Divisão Policial da Maia (Maia);

- Esquadra de Valongo (Valongo);

- Comando Metropolitano do Porto (Porto);

- Divisão de Investigação (Porto).

Palácio de São Bento, 26 de fevereiro de 2019
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____________________________________________________________________________________________________________________________
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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