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Assunto: Insegurança na Cidade Universitária em Lisboa

Destinatário: Câmara Municipal de Lisboa

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Ao longo dos últimos anos, têm sido recorrentes as situações de alarme social em torno da
insegurança na Cidade Universitária, em Lisboa. São do conhecimento público vários crimes,
inclusive homicídios, furtos, roubos e tentativas de violação, que preocupam toda a comunidade
académica das várias Instituições de Ensino Superior localizadas na Cidade Universitária, bem
como, a população em geral.
A perceção de insegurança vivenciada já originou várias tomadas de posição públicas de
estudantes e associações académicas, vigílias, manifestos que pedem reforço da segurança e
da iluminação pública no campus da Cidade Universitária, dando inclusive origem a um
movimento estudantil, o Movimento Campus Seguro, em janeiro de 2020, com iniciativas como a
“Iluminar o Campus” nesse mesmo mês que juntou centenas de estudantes.
As posições das associações estudantis são consensuais em referir a zona da Cidade
Universitária como palco recorrente de atividade criminosa, que em nada favorece ou potencia a
atividade letiva e o estudo dos milhares de estudantes que frequentam as Instituições de Ensino
Superior deste campus universitário. O medo e a insegurança não devem ser sentimentos
comuns a alunos, professores, pessoal não docente e a todos os que fazem da Cidade
Universitária um local de referência do Ensino Superior Português.
Em 2017, foi criado o programa Universidade Segura pela Polícia de Segurança Pública com o
objetivo de reforçar a segurança de toda a comunidade académica do Ensino Superior. Não
obstante, a situação de insegurança na Cidade Universitária, em Lisboa, mantém-se e é referida
como uma preocupação comum de estudantes e associações académicas.
Face ao exposto, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os
Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata vêm por este meio requerer à
Câmara Municipal de Lisboa, através de V. Exa., que sejam prestadas as seguintes
informações:
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1. As ações específicas das forças de segurança municipal que têm sido efetuadas no campus
da Cidade Universitária e nas zonas envolventes.
2. No âmbito da retoma das atividades letivas presenciais do Ensino Superior após a pandemia
da COVID-19, nomeadamente para o ano letivo 2020/2021, as ações e medidas específicas
equacionadas pela Câmara Municipal de Lisboa para reforçar a iluminação pública na Cidade
Universitária.
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