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Exmo. Senhor 
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ASSUNTO: Informação sobre a discussão do Projeto de Resolução n.º 397/XV/1.ª 

(CH) - Recomenda o aumento das medidas de segurança nos espaços de diversão 

noturna 

 

 

Nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 128.º do Regimento da 

Assembleia da República, para o efeito do agendamento da sua votação em Plenário, 

cumpre-me remeter a Vossa Excelência informação sobre a discussão do Projeto de 

Resolução identificado em epígrafe, que teve lugar na reunião da Comissão hoje 

realizada. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente da Comissão, 

 

 

 

 

 

(Fernando Negrão) 
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Informação 

sobre a discussão do 

Projeto de Resolução n.º 397/XV/1.ª (CH)  

RECOMENDA O AUMENTO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA NOS ESPAÇOS DE 

DIVERSÃO NOTURNA 

 

O Projeto de Resolução n.º 397/XV/1.ª (CH) , que «Recomenda o aumento das medidas 

de segurança nos espaços de diversão noturna», deu entrada na Assembleia da 

República em 18 de janeiro de 2023, tendo baixado à Comissão no mesmo dia, nos 

termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 128.º do Regimento da 

Assembleia da República. 

 

Intervieram na discussão na Comissão, na reunião de 22 de março de 2023, além do 

Senhor Deputado Pedro Pinto (CH), na qualidade de proponente, as Senhoras e os 

Senhores Deputados Joana Sá Pereira (PS) e Paula Cardoso (PSD) 

O Senhor Deputado Pedro Pinto (CH) fez a apresentação da iniciativa, começando por 

circunscrever o seu âmbito e referiu que os fenómenos de insegurança associados aos 

espaços de diversão noturna são conhecidos de todos. Frisou que não bastam medidas 

pontuais para resolver estas questões, antes é necessária uma nova abordagem, mais 

integrada e abrangente. Notou que as diversas recomendações feitas ao Governo 

apontam diversas soluções para este problema, destacando-se o reforço do 

policiamento de proximidade, o uso de equipamentos de videovigilância e a colaboração 

entre as autoridades e as associações representativas do setor, no sentido de fornecer 

formação específica, dirigida aos seguranças dos estabelecimentos de diversão 

noturna. Concluiu, voltando a reforçar a necessidade de se adotarem medidas mais 

permanentes e assertivas, de modo a resolver-se decisivamente a questão da 

insegurança nos espaços de diversão noturna.  

A Senhora Deputada Joana Sá Pereira (PS) começou por agradecer a exposição pelo 

proponente e referiu que concordava com a necessidade de existirem medidas mais 

permanentes e abrangentes para se lidar com este problema e, a este propósito, 
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lembrou a apresentação recente, feita pelo Governo, da Estratégia Integrada de 

Segurança Urbana, que procura dar resposta a diversas dimensões em matéria de 

segurança, nomeadamente a segurança dos espaços de diversão noturna. Recordou 

que esta estratégia compreende diversos programas integrados e destacou o 

«Programa Fábio Guerra», que visa aumentar o policiamento de proximidade das zonas 

de diversão noturna. Referiu ainda que eram programas e estratégias como as que 

referiu que faziam com que Portugal fosse um dos países mais seguros do mundo e 

que, por estas questões estarem contempladas na Estratégia Integrada de Segurança 

Urbana, o Grupo Parlamentar do PS não podia acompanhar as recomendações 

constantes do presente Projeto de Resolução. 

A Senhora Deputada Paula Cardoso (PSD) começou por afirmar que as 

recomendações apresentadas pelo proponente no Projeto de Resolução em análise 

eram bem vindas e referiu que todos os alertas feitos acerca da insegurança nos 

espaços de diversão noturna são sempre pertinentes. Lembrando a apresentação da 

Estratégia Integrada de Segurança Urbana, manifestou as suas dúvidas e receios 

acerca da eficácia de algumas das medidas aí propostas e reforçou a necessidade de 

urgência na sua implementação, pelo que referiu acompanhar as recomendações do 

proponente, notando que algumas das matérias aí referidas eram da competência das 

autoridades municipais. 

No final do debate, o proponente agradeceu as posições manifestadas pelos demais 

Deputados intervenientes, embora não pudesse concordar com os argumentos 

avançados pelo Grupo Parlamentar do PS que sustentavam o não acompanhamento do 

presente Projeto de Resolução, voltando a frisar a importância destas recomendações 

como solução para o problema da insegurança nos espaços de diversão noturna.  

 

 

Palácio de S. Bento, 22 de março de 2023 


