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Assemble ia Munic ipal

EDITAL
Nº 28/IX-4º/2008  

(Sobre o Sent imento de Insegurança na Freguesia de Capar ica e a 

Recusa da Construção do Posto Pol ic ia l  do PIA)

EU,  JOSÉ  MANUEL  MAIA  NUNES  DE  ALMEIDA,  PRESIDENTE  DA  ASSEMBLEIA  MUNICIPAL  DO 

CONCELHO DE ALMADA

Faço  públ ico  que  na  Segunda  Reunião  da  Sessão  Ordinár ia  referente  ao  mês de  Dezembro  de  2008 

da  Assemble ia  Munic ipal  de  Almada,  real izada  no  dia  19  de  Dezembro  de  2008,  a  Assemble ia  

Munic ipal  no âmbi to  da apreciação do Parecer  do Conselho Munic ipal  de Segurança dos Cidadãos de  

Almada  sobre  segurança  e  cr iminal idade  e  re lat ivo  ao  sent imento  de  insegurança  na  Freguesia  de 

Caparica, aprovou a seguinte Del iberação:

DELIBERAÇÃO

É universalmente  acei te  que  uma  pol í t ica  democrát ica  em matér ia  de  Segurança  e  de  Administ ração 

Interna  é  inseparável  de  uma  pol í t ica  de  desenvolv imento  in tegrado  de  just iça  social ,  de  dire i to  ao  
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t rabalho  e  de  trabalho  com  dire i tos,  de  melhor  qual idade  de  vida  ao  níve l  económico,  cul tura l  e  

urbano,  de  reconhecimento  dos  di re i tos  e  de  inserção  dos  imigrantes  e  das  minor ias  étnicas,  de 

prevenção e t ratamento da tox icodependência, de combate ao cr ime organizado.

O  combate  ao  cr ime,  defendendo  a  legal idade  democrát ica,  tem  nas  insta lações  para  as  forças  e  

serv iços  de  segurança,  nos  efect ivos  e  meios  operacionais  e  no  pol ic iamento  de  proximidade,  p i lar  

impor tante  e  até  determinante  para  que  seja  assegurado  às  populações  a  efect ivação  do  dire i to 

democrát ico e const i tuc ional à segurança.

É  neste  contexto  que  impor ta  considerar  o  sent imento  de  insegurança  dos  c idadãos  residentes  na  

Freguesia de Capar ica, o mais e levado entre as onze Freguesias do Concelho de Almada.

Dos  estudos  que  anualmente  são  real izados  pelo  Centro  de  Estudos  e  Sondagens  de  Opin ião  da  

Univers idade  Cató l ica  no  âmbi to  do  Observatór io  de  Segurança  de  Almada  e  numa  classi f icação  da 

segurança por f reguesia de residência,  em que 1 corresponde a mui to segura e 5 a mui to per igosa, a 

Freguesia  de  Capar ica  aparece  negat ivamente  destacada  com  o  valor  de  3,3  (a  única  com  valor  

superior a 3 e para uma média de 2,9 para as onze freguesias).

A Freguesia  de Capar ica que tem a sua sede no Monte  de Capar ica e faz f rontei ra  a poente e a sul  

com  as  Freguesias  da  Trafar ia,  Costa  de  Capar ica  e  Charneca  de  Capar ica,  tem  cerca  de  20.000 
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habi tantes, sendo sua par te in tegrante o ter r i tór io do denominado Plano Integrado de Almada (PIA),  a 

que  acresce  a  numerosa  população  univers i tár ia  da  Faculdade  de  Ciências  e  Tecnologia  -  

Univers idade Nova de Lisboa, no Campus da Caparica e da Escola Superior de Ciências da Saúde.

A  Freguesia  de  Capar ica  está  dependente  em termos  de  segurança  do  Posto  da  GNR na  Trafar ia  a  

cerca de 10 km de áreas do PIA e ainda mui to mais  dis tante de outras áreas da Freguesia como são  

os  casos  dos  Capuchos,  Vi la  Nova  ou  o  Funchal inho,  a  que  acresce  os  quatro  meses  da  época  

balnear em que percorrer meia dúzia de qui lómetros demora 1 e 2 horas.

As  populações  sentem-se inseguras e mani festam-se contra  a s i tuação que consideram insustentável  

em  que  moradores  e  comerciantes  são  assal tados,  v ivem  com  ameaças  constantes,  a lém  dos  actos  

de vandal ismo em equipamentos (parques in fant is, zonas verdes, escolas, etc. ).

Foram estes  factos  cont inuados  que  determinaram às  Autarquias  e  os  Cidadãos,  desde  a  década  de  

90,  encetarem  procedimentos  re iv ind icat ivos  junto  dos  Governos  para  a  construção  de  um  Posto 

Pol ic ial  na  Freguesia  de  Capar ica,  mais  propr iamente  na  área  dos  Bai r ros  Amarelo,  Branco  e  Rosa,  

Bai r ros da Cooperat iva "União dos Trabalhadores" e "I rmanadora" ou seja no inter ior do PIA.
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Ao  longo  dos  anos  foram  vários  os  Min is t ros  e  os  Secretár ios  de  Estado  da  Administ ração  Interna 

que  consideraram  a  necessidade  e  prometeram  a  construção  do  Posto  Pol ic ia l  do  PIA/Monte  de  

Caparica.

É neste  contexto  que em Novembro é assumido publ icamente o compromisso  de construção do Posto  

Pol ic ial  do PIA e determinada a sua local ização no ter reno.

Na  verdade  o  compromisso  é  assumido  na  Capar ica,  precisamente  no  PIA,  pelo  então  Min is t ro  do  

Equipamento,  do  Planeamento  e  da  Administ ração  do  Terr i tór io,  Engenhei ro  João  Cravinho,  na 

presença  de  inúmeros  representantes  de  inst i tu ições,  ent idades  e  organizações  para  o  efei to  

convidadas  e  testemunhado  entusiast icamente  pela  população  local  que  acorreu  a  tão  impor tante 

acontecimento para a sua  qual idade  de  vida.  O compromisso  não fo i  só em declarações  verbais  pois 

fo i  assinado  um  protocolo  pela  então  Secretár ia  de  Estado  da  Habi tação  e  Comunicações,  Dr.ª  

Leonor  Cout inho  e  o  Secretár io  de  Estado  da  Administ ração  Interna,  Senhor  Armando  Vara,  em que  

fo i  p lasmada  a  cedência  do  ter reno  por  um  e  a  construção  do  posto  pol ic ia l  por  outro,  com  a 

indicação da sua entrada em funcionamento em 1999.

Entretanto  os  Governantes  são  subst i tu ídos,  outros  Governos  são  empossados,  fazem-se  novas 

reuniões  das  Autarquias  com  os  novos  Governantes  lembrando  o  compromisso,  as  populações  

4



 

MUNICIPIO DE ALMADA

Assemble ia Munic ipal

EDITAL
Nº 28

mani festam-se  e  reiv ind icam  o  Posto  Pol ic ial ,  mas  o  compromisso  do  Governo  PS  cont inuava  e 

cont inua a não ser cumpr ido.

Impor ta  no  entanto  e  a  propósi to  ter  em  conta  e  destacar  para  um  melhor  acompanhamento  do 

processo e dos compromissos assumidos designadamente, os seguintes factos.

-  O  abaixo-assinado  subscr i to  por  1700  cidadãos  residentes  no  PIA  dir ig ido  ao  Min is t ro  da  

Administ ração  Interna,  Dr.  Fernando  Gomes,  sol ic i tando  o  cumpr imento  do  compromisso  da  cr iação 

de  um Posto  de  Segurança  Públ ica  na  área  do  PIA  (entregue  no  Min is tér io  em 21  de  Fevere iro  de  

2000).

-  A  reunião  em  09  de  Março  de  2000  entre  os  Presidentes  da  Câmara  Munic ipal ,  da  Assemble ia  

Munic ipal  e  das  Juntas  de  Freguesia  de  Capar ica,  Charneca  de  Caparica,  Costa  de  Capar ica,  

Sobreda,  Pragal ,  Laranje i ro  e  Fei jó  e o  Secretár io  de  Estado Adjunto  do Min is t ro  da  Administ ração  

Interna,  Dr.  Manuel  Diogo,  em  que  o  governante  assumiu  o  compromisso  de  lançar  o  concurso  

públ ico para a obra até Junho de 2000.

-  A  reunião  em  26  de  Outubro  de  2000  dos  Presidentes  da  Câmara  e  Assemble ia  Munic ipal  e  das  

Juntas  de  Freguesia  com  o  Secretár io  de  Estado  da  Administ ração  Interna,  Dr.  Luís  Patrão,  que 
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af i rmou  peremptór io  que  o  Posto  Pol ic ia l  no  PIA,  ser ia  da  PSP,  tendo  o  in íc io  da  construção  

programada para 2001 e entrando em funcionamento no pr imei ro semestre de 2003.

-  A  resposta  do  Secretár io  de  Estado  dos  Assuntos  Par lamentares,  Dr.  José  Magalhães,  em  11  de  

Abr i l  de  2001  ao  Requerimento  nº  632/VII I/2ª  do  Grupo  Par lamentar  do  PCP,  in formando  que  

re lat ivamente  ao  Posto  Pol ic ia l  no  Ex-Plano  Integrado  de  Almada  "o  pro jecto  de  execução  

encontra-se em fase de conclusão".

- A publ icação no Diár io da Repúbl ica I I I ,  Sér ie, nº 147, a Páginas 13.546,  de 27 de Junho de 2001,  

do  anúncio  nº  10/Publ/2001  do  Concurso  Públ ico  para  a  construção  da  Esquadra  do  PIA  em  

Almada  com  as  emprei tadas  de  construção  civ i l  e  instalações  eléct r icas  e  um  prazo  para  a  

execução da obra de oi to meses.

-  Do  of íc io  da  Di rectora  do  Gabinete  de  Estudos  e  Planeamento  de  Instalações  do  Min is tér io  da 

Administ ração  Interna  -  GEPI  -  de  11  de  Julho  de  2001  enviado  à  Câmara  Munic ipal  de  Almada 

dando-lhe a conhecer o Processo de Concurso para o Posto e sol ic i tando a divu lgação do mesmo e 

a sua colocação nos Paços do Concelho para consul ta.

-  Do  of íc io  nº  3778,  de  01  de  Julho  de  2002,  da  Directora  do  GEPI  in formando  o  Secretár io  de  

Estado Adjunto  do Min is t ro  da  Administ ração  Interna  de  que e ci ta-se "Esquadra da  PSP no  PIA -  
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Foi  elaborado  o  pro jecto,  que  se  real izou  em 01.08.2001.  Após  a  anál ise  das  propostas,  surg iu  o  

problema  da  área  em causa  estar  afecta  à  GNR,  tendo  o  assunto  s ido  colocado  super iormente  ao  

MAI,  com vista a uma def in ição do disposi t ivo através do of íc io nº 9.921 de 27/12/2002.

Aguarda-se or ientação quanto à afectação da refer ida área"

-  Do  Programa  de  Invest imento  e  Despesas  de  Desenvolv imento  da  Administ ração  Central  dos  

Orçamentos de Estado dando nota da vontade ou da fal ta dela em desenvolver o processo.

Assim:  Em  2002  aparece  no  Programa  de  Insta lações  das  Forças  e  Serviços  de  Segurança,  um 

Projecto  inscr i to  com  a  denominação  "Esquadra  do  PIA/Plano  Integrado  de  Almada  -  Monte  de  

Caparica" com a verba de 149.632 Euros para 2002.

Em 2003 o Projecto desaparece.

Em  2004  é  inscr i to  na  Medida  "Construção  de  Insta lações  para  as  Forças  e  Serv iços  de 

Segurança  -  GEPI"  um  pro jecto  denominado  "Esquadra  da  PSP  PIA  Almada  com  uma  verba 

tota l  de  596.478  Euros,  repar t idas  por  2004  com  25.000  €,  2005  com  200.000  €  e  2006 

com 371.478 Euros.

Em  2005  mantém-se  a  inscr ição  do  pro jecto  com  25.000  €  para  2005  e  a  conclu i r-se  em 

2007.
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-  Entretanto  e  ao  longo  de  todos  estes  anos  as  autarquias  quer  através  de  Moções/Del iberações,  

quer  at ravés  de  reuniões  com  o  Governo,  assim  como  anualmente  o  Conselho  Munic ipal  de  

Segurança  vem  chamando  a  atenção  e  re ivind icando  a  construção  do  Posto  Pol ic ial  do  

PIA/Capar ica.

Novamente  este  ano  o  Conselho  Munic ipal  de  Segurança  no  Parecer  sobre  "Segurança  e 

Cr iminal idade"  "no  âmbi to  dos  meios  operacionais  das  Forças  de  Segurança"  e  "ao  nível  das  

insta lações"  refere  que  "cresce  a  impor tância  da  construção  pr ior i tár ia  …… do  Posto  do  ex-PIA  - 

Monte  de  Caparica",  anotando  que  "A  ausência  de  insta lações  e  efect ivos  f ixos  no  Monte  de 

Caparica/Freguesia  de  Capar ica,  agrava  o  sent imento  de  insegurança,  numa  freguesia  populosa  e 

pólo univers i tár io".

Os  cidadãos  protestam indignados  porque  foram enganados,  porque  não  compreendem como  é  que 

em termos de segurança o que era necessário e bom para a PSP deixa de o ser para a GNR.

A  culminar  todo  este  processo  está  a  posição  do  actual  Secretár io  de  Estado  da  Administ ração  

Interna que informa o Munic íp io que a insta lação de um Posto na Freguesia de Capar ica não consta 

da  l is ta  de  pr ior idades  plur ianual  em  matér ia  de  novas  insta lações  da  Guarda  Nacional  

Republ icana. 
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Nestes  termos  e  no  exerc ício  da  competência  e  para  os  efei tos  previs tos  na  al ínea  o),  do  nº  1,  do 

ar t igo  53º,  da  Lei  nº  169/99,  de  18  de  Setembro,  com  as  al terações  in t roduzidas  pela  Lei  nº  5-

A/2002,  de  11  de  Janei ro,  e  em  presença  dos  Pareceres  do  Conselho  Munic ipal  de  Segurança  ao  

abrigo  da  Lei  nº  33/98,  de  18  de  Junho,  a  Assemble ia  Munic ipal  de  Almada,  reunida  em  Sessão  

Plenária no dia 19 de Dezembro de 2008, del ibera:

1  -  Mani festar  o  mais  veemente  protesto  e  indignação  por  cont inuar  sem estar  assegurado  a 

construção do Posto Pol ic ia l  no PIA/Monte de Capar ica.

2  -  Protestar  pela  fa l ta  grave  do  actual  Governo  de  não  cumpr imento  dos  compromissos  e 

protocolos assumidos e subscr i tos por Governos anter iores.

3 - Exigi r  a revisão da actual  decisão do Min is tér io da Administ ração Interna por forma a ser  

fe i ta  a  adjudicação  da  obra  para  que  a  construção  do  Posto  da  GNR  no  PIA  se  inic ie 

a inda no ano de 2009.

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM ASSINADO E IRÁ SER 

AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO.
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Almada, em 22 de Dezembro de 2008

                                                O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

(JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA)
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