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Assunto: Os direitos dos cidadãos 
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,✓A Polícia de Segurança Pública {PSP} é uma força de segurança portuguesa com as missões de defes a legalidade 

democrática, de garantia da segurança interna e de defesa dos direitos dos cidadãos. 

Apesar de ter muitas outras funções a PSP é sobretudo conhecida por ser a força de segurança responsável pelo 

policiamento fardado e ostensivo nas grandes áreas urbanas de Portugal," 

Começo por relembrar os deveres da PSP perante os seus cidadãos, escritos no site da PSP.

Pois, os cidadãos moradores na rua do Roque e Rua General Humberto Delgado no Fogueteiro, não têm estes 

direitos. Os nossos direitos, como cidadãos, são diariamente transgredidos, com conhecimento de todas as 

instâncias públicas desde as forças de segurança, ao Município do Seixal, pedimos ajuda à PSP, e as respostas são: 

-Não temos efectivos suficientes

-Não temos carros disponíveis

-Faça a queixa para o Município do Seixal

-Faça queixa ao Sr. Marcelo Rebelo de Sousa

Ligamos a noite toda vários moradores e nada ... Os moradores estão desesperados, esgotados, fisicamente e 

psico logicamente. 

Situações ocorridas há anos, mas que de à 2 anos para cá se tem manifestamente aumentado de forma 
insustentável: 

-O barulho de musica toda a noite vinda do bairro da Jamaica, no Vale dos Chicharos, inclusive a dias de

semana. 

-Barulhos de gritos discussões durante a noite.

-Corridas de rali em plena rua Roque, a qualquer hora da noite (existiam umas lombas, que foram

retiradas por esses cidadãos, podendo assim acelerar mais um pouco). 

-Batem nos carros estacionados e as forças de segurança só vem fazer o auto.

-Ouvem-se tiros durante a noite, tento algumas pessoas marcas de balas nos estores.

-Festas ilegais no confinamento. 1/11 
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-Urinarem na via publica à vista de todos durante o dia e noite.

Vimos desta forma pedir socorro, pois os moradores já chegaram aos seus limites, onde para podermos 

dormir tem de se tomar comprimidos obrigatoriamente, ou sair da nossa própria casa. 

Dormir é uma necessidade homeostática do nosso organismo, quer isto dizer que nos permite manter o 

equilíbrio do nosso sistema biológico, tal como comer ou beber, ou seja aos moradores não nos é 

permitido este equilíbrio. 

Devido ao aumento da criminalidade na zona, e à inoperância de resultados positivos perante as ações dos 

agentes de autoridade, PSP, e responsáveis do município do Seixal, e outros, levou-nos a elaborar este 

pedido de socorro. 

Como cidadãos, gostaríamos que nos esclarecessem o porquê de não haver na esquadra da Cruz de Pau 

efectivos noite e dia para acudir a situações de risco, numa zona sensível? 

Situações ocorridas sem resposta, por falta de efectivos: 

-Incendiou-se um carro! Porquê? Liguei para a PSP, a agente que atendeu fez o relatório através das

minhas palavras ao telefone, chegou os bombeiros, resposta da agente - Pronto já estão a resolver não

estão? E, assunto ficou resolvido, a PSP não apareceu.

-Um Sr. visivelmente perturbado estava a bater nos vidros de um veículo com a esposa no interior, aos

gritos, e a ameaçá-la de morte, liguei para a PSP, fiz o relatório do que estava a ver, ao Sr. agente que

atendeu. Passado hora e meia apareceu alguém para socorrer aquela Sra. Era o cunhado, a Sra. telefonou

lhe. E a PSP? Nada.

-Ligo a noite toda (pois não dormimos à 2 anos), atendem uma vez e não me atendem mais.

-Desloquei-me a um sábado às 6:00horas da manhã a uma esquadra, ainda não tinha dormido, a Rua do

Roque parecia o Bairro Alto, com gente a sair das supostas discotecas ... Os agentes estavam a dormir, e

muito bem, e informei-os pois a esquadra não é no Fogueteiro, porque se fosse também não estariam a

dormir, como eu. Esqueceram-se de nos avisar que os nossos direitos são diferentes do resto da população

da Republica Portuguesa?

"Diário da República n.f! 12/2007, Série Ide 2007-01-17Aprova o Regulamento Geral do Ruído e revoga o 

regime legal da poluição sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro 

A prevenção do ruído e o controlo da poluição sonora visando a salvaguarda da saúde humana e o bem

estar das populações constitui tarefa fundamental do Estado, nos termos da Constituição da República 

Portuguesa e da Lei de Bases do Ambiente. Desde 1987 que esta matéria se encontra regulada no 

ordenamento jurídico português, através da Lei n.º 11/87, de 11 de Abril (Lei de Bases do Ambiente), e do 

Decreto-Lei n.º 251/87, de 24 de Junho, que aprovou o primeiro regulamento geral sobre o ruído. 

O Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro, que aprovou o regime legal sobre poluição sonora, 

revogou o referido decreto-lei de 1987 e reforçou a aplicação do princípio da prevenção em matéria de 

ruído. 

A transposição da directiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa 

à avaliação e gestão do ruído ambiente, tornou premente proceder a ajustamentos ao regime legal sobre 

poluição sonora aprovado pelo Decreto-Lei n. º 292/2000, de 14 de Novembro, com as alterações 

introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 76/2002, de 26 de Março, 259/2002, de 23 de Novembro, e 293/2003, 
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