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REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No passado dia 21 de junho, os Deputados do Grupo Parlamentar do PS, eleitos pelo círculo

eleitoral de Santarém, receberam a Comissão Permanente da Assembleia Municipal do

Entroncamento, em audiência, na Assembleia da República.

Os autarcas, referiram “que se tem vindo a agravar na população uma perceção de insegurança

no concelho do Entroncamento e que não são traduzidas nas estatísticas”.

Acresce que, a esquadra da PSP no Entroncamento não tem as condições mínimas de

salubridade e segurança quer para os operacionais quer para a população. Tal falta de

condições de trabalho não ajuda a que exista na comunidade o sentimento de segurança e

proteção, o que se agrava pelas características próprias do concelho (concentração

populacional e características urbanas).

Sabemos que este importante investimento já foi identificado nalei de programação das

infraestruturas e equipamentos para as forças e serviços públicos de segurança, como obra

prioritária, que o projeto de execução já foi concluído e que o concurso está em fase de

lançamento.

A par, das condições da esquadra, é relevante referir que neste concelho a única força de

segurança que existe é a PSP.

Face à gravidade da situação explanada pelos autarcas, os Deputados do GPPS, círculo

eleitoral de Santarém, solicitaram uma reunião e foram recebidos pelo Comando Distrital da

PSP.

É notória a importância do trabalho dos nossos operacionais da PSP e das forças de segurança

em geral.

Nesse sentido, a PSP no Distrito de Santarém perdeu cerca de 30 efetivos desde 2020, o que

traduz uma acrescida necessidade de reforço de operacionais, nos concelhos onde a PSP tem



abrangência e em particular no Entroncamento.

A segurança e o investimento nas forças de segurança, dotando-as dos meios e infraestruturas

necessárias para prosseguirem as atribuições e competências que a lei lhes confere, é

fundamental.

E por isso, a lei de programação das infraestruturas e equipamentos para as forças e serviços

públicos de segurançarepresentou, nos últimos anos, um enorme avanço para a reabilitação de

infraestruturas de forma planeada e rigorosa, deixando para trás a discricionariedade dos

investimentos.

Assim, face ao exposto, vêm os Deputados signatários, através de V.Ex.ª., e ao abrigo das

disposições regimentais e constitucionais aplicáveis, perguntar ao Senhor Ministro da

Administração Interna:

Qual o ponto de situação do projeto para o lançamento da empreitada da Esquadra da

PSP no Entroncamento?

1.

Está previsto o reforço de operacionais da PSP e GNR para o Distrito de Santarém?2.

Tem o Governo conhecimento das situações descritas e da necessidade de reforço de

operacionais no concelho do Entroncamento?

3.

Que medidas pretende o Governo implementar para diminuir o sentimento de

insegurança que, em particular, esta população sente.

4.

Com os melhores cumprimentos,

Palácio de São Bento, 15 de julho de 2022

Deputado(a)s

MARA LAGRIMINHA  COELHO(PS)

HUGO COSTA(PS)

ALEXANDRA LEITÃO(PS)

MANUEL DOS SANTOS AFONSO(PS)

FRANCISCO DINIS(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
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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