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Resposta à Pergunta n.º 2739/XIII/4.ª de 20 de agosto de 2019

Na sequência da Pergunta n.º 2739/XIII/4.ª, de 20 de agosto 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:
De acordo com informação disponibilizada pela PSP, e no seguimento da demolição do
Bairro do Aleixo, o Comando Metropolitano do Porto da PSP, em articulação com a
Câmara Municipal do Porto e a Polícia Municipal, tem implementado diversas medidas
de polícia, tanto de natureza preventiva como reativa, procurando conciliar os
problemas decorrentes de uma deslocalização de algum tráfico de droga, com as
demais prioridades e áreas de intervenção na cidade.
Neste contexto, nos últimos meses, e sem prejuízo de ações no domínio da
investigação e repressão criminais, o Comando Metropolitano do Porto tem efetuado
um policiamento dirigido aos espaços mais afetados pelo tráfico de droga, envolvendo
várias valências policiais, nomeadamente, Equipas de Intervenção Rápida, Equipas de
Prevenção e Reação Imediata, Corpo de Intervenção e Grupo Operacional Cinotécnico.
Mais se acrescenta que, de acordo com a PSP, o Comando Metropolitano do Porto da
PSP, no âmbito das sua competências e atribuições nos domínios da ordem, segurança
e tranquilidade públicas e da prevenção e combate ao crime, tem gerido os recursos
policiais de forma integrada e global.
Nestes termos, tem sido garantido um policiamento dirigido aos espaços mais afetados
pelo tráfico de droga, com recurso a várias valências policiais, sendo o
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balanceamento/reforço do efetivo e o acionamento das diferentes valências policiais
garantido, no quadro da permanente análise da criminalidade.
Com os melhores cumprimentos,
O Chefe do Gabinete

José Luís do
Rosário
Barão
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