CIDADE DO PORTO

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO

Considerando que:
1. No último mês tem saído diversas notícias na comunicação social sobre
a possibilidade de encerramento de esquadras e postos da PSP na
cidade do Porto, nomeadamente no Jornal de Notícias e no Público;
2. No dia de 7 de Novembro de 2011, durante uma reunião do Conselho
Municipal de Segurança, o Sr. Comandante Metropolitano do Porto da
PSP, Intendente Abílio Vieira, em resposta a questões levantadas,
confirmou a intenção de, no âmbito do plano em curso de reestruturação
das esquadras e postos da PSP, proceder ao fecho dos postos de
atendimento existentes;
3. No dia 16 de Novembro de 2011, o Ministério da Administração Interna
emitiu um comunicado onde desmentia notícias publicadas no
semanário Sol , nomeadamente em relação ao encerramento de seis
esquadras e postos da PSP na Cidade do Porto;
4. Nos dias subsequentes voltaram a sair notícias reafirmando a existência
de um plano de reestruturação da PSP e a intenção de fechar seis
esquadras e postos da PSP na cidade do Porto.
Mas tendo em conta que:
A. Tem havido diversas manifestações populares contra o encerramento de
esquadras e postos da PSP, nomeadamente no passado dia 12 de
Novembro de 2011 face à possibilidade de encerramento da 5ª
Esquadra da PSP na zona de Azevedo, na freguesia de Campanhã;
B. Tendo em conta que a proximidade de Esquadras e Postos da PSP às
comunidades onde se insere são um elemento indispensável, não só
para a percepção de segurança por parte dos cidadãos, mas também
para a rapidez e o custo relativo as diligências legais e processuais
efectuadas pelos cidadãos;
C. Algumas esquadras e postos encontram-se em situações provisórias e
com carências ao nível das condições e meios operacionais para
levarem a cabo a sua missão com a eficiência desejada, só suprida pelo
sacrifício e dedicação de muitos agentes policiais;

D. O encerramento não deve ser decretado somente por razões de
natureza económica, devendo-se ouvir as populações afectadas e as
respectivas juntas de freguesia;
E. Os impactos negativos de outros encerramentos de serviços públicos
na cidade do Porto e as suas consequências para as populações, como
aconteceu recentemente com diversos postos e estações dos CTT.
A Câmara Municipal do Porto, reunida em 29 de Novembro de 2011, delibera
recomendar ao seu Presidente que:
1. Tome às diligências necessárias para promover em tempo útil uma
reunião envolvendo a vereação, representantes das forças presentes na
Assembleia Municipal e as Juntas de Freguesia, representantes do
Ministério da Administração Interna e da estrutura de Comando da PSP
no Porto, com vista a uma avaliação do plano de reestruturação de
esquadras e postos da PSP na cidade do Porto e seus diversos
impactos.
Porto, 29 de Novembro de 2011
O Vereador
da CDU – Coligação Democrática Unitária

(Pedro Carvalho)

