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PREÂMBULO 

 

----Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois realizou-se, pelas vinte 

e uma horas, nas instalações do Centro Social de Belém, na Rua 11, Bairro de Belém (Terras do 

Forno), a 1.ª Sessão Extraordinária da Assembleia de Freguesia de Belém 2022, convocada 

nos termos legais, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------

----Ponto Único – Segurança e Criminalidade na freguesia; ------------------------------------------------- 

 

 

----A sessão foi presidida por Telmo Augusto Gomes de Noronha Correia (PSD), e secretariada 

por Carlos Alves (PSD), Primeiro Secretário, e Maria Antónia Bairrão Pombo dos Santos Rodrigues 

Balula Santos (PSD), Segunda Secretária. Além dos elementos que integram a Mesa, 

compareceram os seguintes Eleitos: -------------------------------------------------------------------------------- 

----Teresa Alvadia, em substituição de Fernando Manuel Magiolo Magarreiro (PSD)------------------- 

----Samuel Simão Ramos Cerca Serrano (PSD)------------------------------------------------------------------ 

----Verónica Mendes de Carvalho (CDS-PP)----------------------------------------------------------------------- 

----Diogo Afonso de Belfort Cerqueira Pereira Henriques (CDS-PP)----------------------------------------- 

----Patrícia de Barros do Sacramento Campos (PS)-------------------------------------------------------------- 

----Tiago Miguel Fernandes Veloso (PS)---------------------------------------------------------------------------- 

----Joana Feliciano, em substituição de Fernanda Maria Bingalinha dos Santos Paredes (PS)------ 

----Sandra Sofia Pinto da Costa (PS)--------------------------------------------------------------------------------- 

----Josué Carlos Marques Caldeira (PCP)--------------------------------------------------------------------------- 

----Ana Mafalda Sim-Sim da Cunha Neves (IL)-------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

----Constatada a existência de quórum, o Presidente da Assembleia de Freguesia declarou 

aberta a sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1ª Sessão Extraordinária de 2022 da Assembleia de Freguesia de Belém 
 
 

 
3/28 

 

 

PONTO PRÉVIO 

 

--- Presidente da Mesa --- 

Dizer-vos duas coisas no início destes mesmos trabalhos. 

 

A primeira, para vos dizer que esta Assembleia de Freguesia, como de uma forma construtiva me 

chamou à atenção o representante do PCP, Josué Caldeira – e creio não estar a abusar ao dizer 

“de uma forma construtiva”, espero que o próprio não me desminta – esta Assembleia tem uma 

característica de certa forma atípica, não tem sido normal – pelo menos eu fiz um mandato anterior 

completo e nunca aconteceu, e também já estive como membro da Assembleia de Freguesia, não 

em Santa Maria de Belém, mas em S. Francisco Xavier, e também não me lembro de uma 

Assembleia com estas características, não é habitual, de facto. 

 

No entanto, creio que não haverá dúvidas de que cabe nas competências do Presidente da 

Assembleia convocá-la, e é nestes termos que ela foi convocada. Também não existirão dúvidas 

de que o ponto da ordem de trabalhos, que é a segurança dos cidadãos, é uma matéria, tal como 

a Proteção Civil, que é uma incumbência da Junta de Freguesia – embora seja, em larga medida 

– também todos sabemos isso e não o ignoramos – mais uma incumbência governativa do que 

propriamente autárquica, mas não deixa de ter uma componente autárquica, por assim dizer. E 

portanto, é normal que a Assembleia se possa ocupar dessa matéria. 

 

E na convocatória, efetivamente – e este é o esclarecimento que não está na convocatória, e não 

está também plenamente na minha resposta, embora ele seja enunciado – é explicar-vos um 

bocadinho como é que esta convocatória surge, obviamente começando por agradecer – e é essa 

a explicação que eu queria dar, e por isso não me referi até agora – aos representantes das forças 

de segurança aqui presentes, designadamente da Polícia de Segurança Pública e da Polícia 

Municipal. 

 

Como é que esta convocatória surge? Surge porque havia intenção do Executivo e do Sr. 

Presidente de ter um conjunto de reuniões com as forças de segurança, um bocadinho para avaliar 

– porque, enfim, é sobre isso que é a reunião, eu não vou antecipar, mas que, não obstante nos 

números poder, ou não, haver um crescimento da criminalidade no âmbito da freguesia, o que é 

certo é que existem pelo menos alguns episódios, que têm sido comentados – e é normal que 

sejam muito comentados – de criminalidade, e em alguns casos de criminalidade com uma 

natureza violenta, que têm causado junto de muitos fregueses de Santa Maria de Belém alguma 

apreensão e preocupação. 

 

E portanto, a ideia é, no fundo, termos este diálogo, beneficiarmos da presença dos representantes 

aqui das forças de segurança, e ajudarmos com isso a definir o que é que se poderá fazer, ou 

ajudar os grupos políticos também a pensarem, na opinião de cada um, o que é que se poderá 

fazer, e obviamente causar junto dos nossos concidadãos, como é nossa intenção, não só 

tranquilidade, como as melhores práticas nestas matérias, e as práticas que nos sejam 

inclusivamente recomendadas, em relação a estes aspetos. 
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E portanto, é essa a ideia, é essa a intenção. Estando prevista a reunião, eu achei que 

beneficiávamos – concordando aí com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia – em ter uma 

reunião em que as várias forças políticas possam também estar representadas, e em que 

possamos todos – obviamente com a leitura de cada um, e com a participação democrática de 

cada um – chegar a uma conclusão sobre estas matérias. 

 

E portanto, esta é a explicação que eu vos queria dar. 

 

Mais um segundo ponto, ou uma segunda coisa que vos queria dizer, que era em relação à 

condução dos trabalhos, e em relação à ordem dos trabalhos. 

 

Duas questões prévias: o membro da Assembleia de Freguesia Belfort Henriques, eleito pelo CDS, 

manifestou-me intenção de poder apresentar um voto de pesar pelo falecimento do Prof. Adriano 

Moreira, cuja missa e enterro foram ontem mesmo, e que, enfim, além de ser a figura nacional que 

era, saberão muitos dos presentes, era – desde que eu me lembro, pelo menos – residente na 

nossa freguesia – onde reside, de resto, a família, bem perto daqui, ali na Rua de Alcolena.   

 

E portanto, desse ponto de vista, e continuando até a família a residir aqui na freguesia, eu creio 

que faz sentido. Mas, esse ponto da ordem de trabalhos não está na ordem de trabalhos – a ordem 

de trabalhos tem um ponto único. E portanto, a regra para que ele possa ser apresentado é, 

obviamente, a unanimidade por parte dos grupos políticos – pelo menos é esse o entendimento 

que eu faço na condução das Assembleias, não estando na ordem de trabalhos, não é sequer a 

maioria que poderia decidir que ele fosse a votos; teria que haver, na minha opinião, um consenso, 

e o consenso unânime de todos os grupos, ou seja, que nenhum grupo se opusesse à sua 

apresentação – o que não tem nada a ver com a forma como cada grupo expressará, ou não, o 

seu voto em relação a ele. 

 

Fiz a diligência junto dos grupos, não há oposição de nenhum dos grupos a que o voto possa ser 

apresentado. E portanto, vamos, assim, introduzir esse voto na ordem de trabalhos. 

 

Por outro lado, sendo uma sessão extraordinária – e agora aqui faço eu a pergunta aos grupos 

políticos – não estava prevista originalmente a intervenção de elementos do público, porque temos 

um ponto único na ordem de trabalhos, e ele não está previsto. Eu sei, e há elementos do público 

que manifestaram, mesmo antes de eu chegar, intenção de intervirem. Pergunto aos grupos 

políticos se há alguma oposição a que também aqui a ordem de trabalhos seja de certa forma 

alterada, e se abra um período prévio à intervenção da Junta de Freguesia, dos elementos das 

forças de segurança e dos grupos políticos, para que alguns elementos do público se possam 

pronunciar. 

 

Pergunto se há alguma objeção. Não havendo nenhuma objeção, eu darei, então, a palavra – três 

minutos, como sabem – às pessoas do público que se inscreveram. 
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Sugeria que, a seguir, houvesse uma breve introdução por parte da Junta de Freguesia, e depois 

pergunto aos grupos políticos se devem – como eu tinha pensado – falar depois das forças de 

segurança, questionando, ou se devem fazê-lo por antecipação. Se alguém pedir por antecipação, 

fará; senão, eu darei a palavra ao Executivo para nos explicar um bocadinho o ponto de situação 

e a razão até desta reunião, daria a palavra aos representantes das forças de segurança, a seguir, 

e depois, a cada uma das Bancadas, para poderem dizer o que entenderem sobre a matéria. 

 

Primeiro será o voto, então. 

 

--- Diogo Belfort (CDS-PP) --- 

Agradecer a todos os grupos, e com a licença do público e das autoridades convidadas, passo a 

ler este voto submetido pelo CDS, e subscrito pelo PSD, pelo Partido Socialista e pela Iniciativa 

Liberal. 

 

Voto de Pesar 

 

“A 23 de outubro de 2022 morreu, com cem anos, o Prof. Adriano José Alves Moreira. 

 

Transmontano de nascimento e de caráter, morava há largas décadas na nossa Freguesia de 

Belém, terra que ele descreveu como um pequeno triângulo sagrado na terra portuguesa. 

 

A sua longa participação pública, desde o primeiro artigo publicado em 1943, incluiu, na política, 

um mandato como Ministro do Ultramar do Estado Novo, entre 1961 e 1963, a sua eleição, já em 

democracia, como deputado, em 1980, pelo CDS – Partido de que viria a ser Presidente – servindo 

na Assembleia da República até 1995. Depois, de 2015 a 2019, foi Conselheiro de Estado, eleito 

pelo Parlamento. 

 

Mas, a parte mais relevante da sua participação ocorre no ensino superior, seja no seu ISCSP, 

seja em inúmeras universidades e academias, além das escolas militares. 

 

Uma vida de entrega e serviço, sempre agradecido a quem nos trouxe até aqui, e preocupado com 

quem nos continua, através de propostas, audácias, funções, debates, vigílias, reflexões e 

recomeços, sempre com uma solidez alicerçada nos seus valores e na sua fé, em Deus, na 

humanidade e no nosso país. 

 

Nos debates, nunca lhe faltou a voz, o conselho e o aviso. Nos combates, nunca faltou à chamada, 

seja na academia, seja na política. E só podemos agradecer-lhe por isso, porque, como escreveu, 

não são os que ficaram silenciosos, os que não participaram na ação, que fizeram o mundo em 

que vivemos. 

 

Ao longo de toda a sua vida, o Sr. Prof. Adriano Moreira acompanhou as voltas que o mundo deu, 

as mudanças do que nos rodeia, as reviravoltas dos destinos e dos conceitos. Acompanhando 

sempre o movimento e a realidade, não se assustou com os confrontos imediatos ou perspetivas 

efémeras. 
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Como o seu eixo da roda, acompanhou a mudança, mas sempre sem perder o centro, o apoio, o 

ponto fulcral, os valores universais, os que preservam a dignidade da pessoa humana. 

 

Ao longo da sua vida, lembrou-nos sempre que nenhum povo recebe a sua herança histórica a 

benefício de inventário. O passivo também tem de ser assumido. 

 

Mas, escreveu também, nascer no seio de uma nação não é uma escolha dos homens; aconteceu-

lhes. Mas, decidir ficar é um ato de amor, é um exercício de liberdade, é um voto. 

 

Hoje, a 26 de outubro, a Assembleia de Freguesia de Belém apresenta um voto de pesar pela sua 

morte, e endereça à sua família a mais forte e a primeira das suas devoções, com os nossos 

sentidos pêsames pela sua grande perda.” 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

Sr. Presidente, eu só queria fazer uma intervenção, na sequência da apresentação deste voto de 

pesar. 

 

Eu, como eleito do PCP na Assembleia de Freguesia, respeito o momento de pesar dos familiares, 

amigos e companheiros do Prof. Adriano Moreira, acompanho as condolências à família, aos 

amigos e aos companheiros, mas têm de reconhecer que um voto de pesar sobre uma figura 

pública é um voto de pesar sobre a sua trajetória integral de vida. E há aspetos, e percursos, e 

fases do Prof. Adriano Moreira que conflituam, nomeadamente com a história e a vida de militantes 

do PCP. 

 

E portanto, é na consideração de todos estes elementos, e sublinhando uma vez mais as nossas 

sinceras condolências à família, aos amigos e aos companheiros, é na conjugação destes 

elementos que nós iremos votar da forma como iremos votar. O voto de pesar é, nomeadamente 

nestas circunstâncias, também um voto com uma dimensão política, e é esse sentido que irei dar 

ao meu voto. 

 

Colocado a votação, foi o voto de pesar pelo falecimento do Prof. Adriano Moreira aprovado por 

maioria, com um (1) voto contra (PCP). ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Na sequência da deliberação tomada, o plenário passou a guardar um minuto de silêncio em 

memória do Prof. Adriano José Alves Moreira. ------------------------------------------------------------------- 

 

 

PONTO ÚNICO – Segurança e Criminalidade na Freguesia 

 

--- António Oliveira (Munícipe) --- 

Eu sou membro da Associação de Pais da Escola Secundária do Restelo. Ainda hoje estivemos 

reunidos em Assembleia Geral, e manifestaram a nossa preocupação relativamente ao aumento 

da criminalidade no bairro. 
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Relativamente à escola, à segurança escolar, a nossa pergunta é se irá haver algum reforço, se 

irão haver medidas adicionais de segurança na escola. É esta a pergunta. 

 

--- Presidente da Mesa --- 

Não querendo ser acusado de usar a presidência da Assembleia em benefício próprio, eu 

subscrevo o que disse, por maioria de razão, e como pai. 

 

--- André Carvalho (Munícipe) --- 

Eu moro em Belém há trinta e seis anos, e em trinta e seis anos, posso dizer que já fui alvo de 

assalto, de agressões, de todo o tipo de interações com pessoas que basicamente me queriam 

agredir e fazer outro tipo de coisas. 

 

Portanto, este é um tema que é bastante comum, desde o início, e que basicamente há muitas 

apresentações de soluções, mas nada é concretizado, e aquilo que acaba por ser dito é que é 

basicamente impossível colocar um agente policial em cada canto. A única coisa que poderia ser 

feita seria mais passagens da polícia nas zonas, e muitas vezes isso não é possível, tendo em 

conta os recursos que a polícia tem. 

 

Nesse contexto, eu gostaria de saber se seria possível colocar câmaras de vigilância em várias 

áreas, uma vez a que quando os atos sejam cometidos, possam ser recorridas as informações e 

as gravações destas câmaras, para que possam ajudar nos processos judiciais, e caso isto não 

seja possível, eu creio que independentemente de quaisquer soluções que possam existir aqui 

nesta sala, penso que não existe aqui ninguém que tenha mais conhecimento judicial, e até mesmo 

policial, do que estas pessoas que estão aqui sentadas à nossa frente, e gostaria de saber 

precisamente quais é que acham que são as soluções que poderiam trazer mais segurança ao 

nosso bairro, e por si só, também a nós e aos nossos filhos. 

 

--- Miguel Carneiro Pacheco (Munícipe) --- 

As minhas questões de alguma forma já foram cobertas anteriormente. No fundo, o que eu 

pretendo saber – sou morador do Bairro do Restelo – é exatamente que medidas de reforço, 

dissuasão e mitigação é que possam ser pensadas. O tema das câmaras, o CCTV, imagino que 

possa ser uma, e já foi levantada anteriormente, mas outras que pretendam, e que vejam como 

possível ser implementadas, para, de facto, diminuir este tema da insegurança no bairro. 

 

--- Hugo Canelas (Munícipe) --- 

Também sou morador do Bairro do Restelo, e só gostava de reforçar aqui o ponto da criminalidade, 

e expandi-lo um bocadinho, porque um exemplo foi que a minha mulher estava a vir para casa, e 

houve uma exposição sexual, que um individuo a acompanhou até chegar à porta de casa. E 

estamos a falar às cinco e meia da tarde, num bairro que tem imensos miúdos na rua. Eu vivo lá 

há um ano – cerca de doze meses, catorze meses – e tivemos esta situação. E também 

constantemente eu trabalho desde casa, o número de pessoas que me bate à porta a pedir 

dinheiro, ou quando vamos ao Pingo Doce, porque tem imensos sem-abrigo. 
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Eu acho que é necessário fazer alguma coisa, em particular com a quantidade de garotos e de 

miúdos que estão a brincar sempre na rua. 

 

Ou seja, era mais para reforçar esse ponto, e também como foi mencionado anteriormente, quais 

são as soluções que vocês vão ter que implementar para tentar resolver o problema. 

 

--- Gonçalo (Munícipe) --- 

Essencialmente tinha três questões que gostava de colocar. 

 

A primeira, relacionada com os dados e a análise que possa ser feito pelos agentes, pelas 

autoridades, relativamente ao número de ocorrências. Nos últimos anos, aquilo que tem 

acontecido é que no final do ano, particularmente nos meses de outubro, novembro e dezembro, 

se verifica, de facto, pelo menos mediaticamente, o aumento das queixas públicas, e também de 

apresentação de queixas formais aqui na nossa esquadra – pelo menos foi isso que nos foi 

transmitido no ano passado pela 4.ª Divisão do COMETLIS, também em resposta a uma 

reportagem que demos ali, conjuntamente com a RTP. Se existem esses dados, se são de domínio 

público, e se têm algum impacto no ajuste daquilo que é a articulação, depois, das autoridades no 

local. 

 

Depois, perceber se na nossa freguesia – e esta é a segunda questão – há limitações 

relativamente à jurisdição de certas áreas. Nós temos situações que são específicas, ali na zona 

do Alto do Restelo, junto a Monsanto, onde penso que atuará a Polícia Florestal, que faz parte da 

Polícia Municipal, temos zonas sob jurisdição da Administração do Porto de Lisboa, onde também 

acontecem, nomeadamente durante o dia, em zonas mais turísticas, incidentes vários, que vão 

chegando também por mensagens e e-mails, também nas estações de comboio da Linha de 

Cascais, já fora da freguesia, na Estação de Algés, mas principalmente na nossa, ali ao pé do 

Museu dos Coches. 

 

E por fim, perguntar se os percursos que estão desenhados, nomeadamente durante o período 

noturno, vão sendo alvo de reajuste, para conseguir de certa forma passar em todos os 

arruamentos, ou se, dado que o número de agentes e de veículos é relativamente estável ao longo 

do ano, esses percursos estão padronizados já há bastante tempo, e não são flexíveis, de acordo 

com as ocorrências que vão surgindo. 

 

--- Presidente da Mesa --- 

Há uma questão que foi aqui levantada inclusivamente pelo Gonçalo, e que a mim me parece da 

maior importância. Não quero começar já a fazer questões, mas parece-me da maior importância, 

até na compreensão desta reunião e do seu âmbito, que é, enfim, quem acompanha estas matérias 

sabe – e eu tive oportunidade de as acompanhar, durante uns anos largos, embora numa 

Assembleia de natureza diferente desta – e os responsáveis das forças de segurança também 

sabem, há muitas vezes uma discrepância entre aquilo que tecnicamente, por assim dizer, se 

chama a insegurança objetiva e a insegurança subjetiva, ou seja, a diferença entre os dados 

estatísticos e o número real de incidentes criminais, ou casos que até, ou pelo seu mediatismo – 

como dizia o Gonçalo – ou pela natureza do caso, por se tratar, por exemplo, de um crime de 
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natureza violenta, que se torna imediatamente vox populi – passe a expressão – causam um 

sentimento de insegurança subjetiva, superior àquilo que é a realidade da estatística criminal. Só 

para vos dar um exemplo, isso acontecia, por exemplo, aqui há uns anos atrás, com o chamado 

furto por esticão. Bastava existir um ou dois furtos por esticão, muitas vezes acontecia com as 

senhoras, com as bolsas, eram arrastadas, isto causava um alarme social enorme. Podiam ser um 

ou dois casos, mas o alarme social era enorme. Ou o carjacking, para vos dar um outro exemplo 

de um crime que esteve na moda dos criminosos, aqui há uns anos atrás. 

 

E portanto, eu acho que esta perceção é muito importante nesta nossa reunião, ou seja, 

exatamente saber – como o Gonçalo perguntava, e bem – quais são os dados estatísticos. Só 

para dar um exemplo, por exemplo, em relação ao que dizia o António Oliveira, um ou dois crimes 

que ocorram sobre uma das nossas crianças à saída da escola têm uma repercussão brutal, por 

assim dizer, e uma preocupação brutal em todos os pais, e em toda a comunidade escolar, como 

é evidente, com o que isso significa em termos de envolvente. E portanto, saber, de facto, se há 

aumento, se não há aumento, com que situação é que nos estamos a deparar, porque, de facto, 

todos ouvimos relatos, basta residir na freguesia, basta estar em alguns dos cafés da freguesia 

para termos ouvido, nos últimos tempos, relatos de um ou outro caso, de um ou outro crime 

violento. E portanto, compreender a sua natureza, em alguns casos até pode haver uma questão 

de alguma infelicidade, porque, enfim, a pessoa pode cair, e portanto, tudo isso pode causar 

também maior alarme, mas saber o que é que terá acontecido. 

 

E portanto, era um bocadinho essa a questão. Seguramente que essa é a preocupação do Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia também, é sobre isso que se tem debruçado e ocupado. 

 

E começo por dar a palavra ao Executivo, para nos dar uma primeira abordagem desta perceção, 

uma vez que foi do Executivo que veio a preocupação que determinou esta reunião. 

 

--- Presidente do Executivo --- 

Esta reunião, quero salientar que esteve, ao princípio, prevista para ter um outro figurino, mas 

achámos que dada a importância do tema, e que já tínhamos também algumas vezes falado aqui, 

em sede de Assembleia de Freguesia, que seria positivo fazermos uma Assembleia Extraordinária 

sobre esta temática. 

 

Agora, como realmente surgiram alguns casos, muito em cima uns dos outros, foi de uma forma 

muito intensa que houve aqui alguns casos, alguns furtos e um ou outro roubo – que implicava 

violência – nós propusemos aqui ao Sr. Presidente para marcar esta reunião, porque, de facto, era 

muito importante dar um contributo adicional mais forte, e podermos obter das forças de segurança 

algumas informações – que nós, no Executivo, até podemos saber, porque temos uma ligação 

muito íntima com as forças de segurança, tenho que salientar que tem sido fantástico – aliás, tenho 

que agradecer ao Sr. Comandante da 4.ª Divisão, Subintendente Nélson Ribeiro, à Sra. 

Comandante da Esquadra de Belém, Subcomissária Ana Pereira, e ao Sr. Subintendente Paulo 

Brissos, da Polícia Municipal, toda a colaboração que nos têm dado, os respetivos ramos também 

das forças de segurança, e eles próprios também, individualmente. Mas, por estarem hoje aqui, 

numa altura destas, à noite, a ouvir a população, as preocupações da nossa população. 
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E o nosso objetivo foi esse, precisamente. Também já trabalhei em segurança algumas vezes na 

minha vida profissional, e sei que quando está tudo a correr bem, não se fala; quando começa a 

haver algum problema, começa-se a falar. E realmente, houve aqui alguns problemas, uns mais 

graves do que outros. Não vamos comparar a Loures, à Amadora, mas que pertencem todos à 

mesma Área Metropolitana de Lisboa – talvez seja das zonas, mesmo assim, mais calmas da Área 

Metropolitana de Lisboa, pelo que eu sei. Mas, não me vou adiantar, prefiro que sejam as forças 

de segurança a dar esses elementos, que têm melhores condições para o fazer. 

 

Agora, claro, a nós incumbe-nos tratar da nossa zona, isso é o que interessa, e ainda criar mais 

condições de segurança e propiciar que cada vez tenham mais meios, as forças de segurança, 

para nos dar tranquilidade. 

 

Da parte da Junta de Freguesia, temos feito isso – aliás, posso dizer que foi a primeira freguesia 

de Lisboa a oferecer um veículo à Polícia de Segurança Pública, agora já têm um outro, mas foi 

há muitos anos já, fomos a primeira. Já não somos a única, graças a Deus, há outras Juntas de 

Freguesia que apoiam a polícia nesse esforço. Também algumas bicicletas, telefones, alguns 

meios para ajudarmos, para fortalecermos a polícia, com quem temos mantido uma boa relação, 

nas suas várias componentes – na proximidade dos idosos, na parte da escola, enfim, isso é muito 

importante, todo o trabalho que as polícias têm feito. A mim, incumbe-me salientar esse efeito. 

 

E agora aqui, nomeadamente hoje, que estão aqui connosco, mais uma vez lhes quero agradecer 

de todo o coração, porque, de facto, tem sido muito importante o trabalho. E eu achei que era 

importante, porque algumas pessoas estão alarmadas. E portanto, é bom descomprimir um pouco 

desta matéria, porque não vale a pena fingirmos que não houve nada. Houve, realmente, uma 

fase muito intensa, com alguns casos – alguns até aqui bem perto do Centro Social. Mas, aqui é 

bom pôr a população mais interessada, que está cá hoje, a falar com as forças de segurança, as 

forças de segurança a poderem explicar de uma forma que é mais técnica e mais factual o que se 

está a passar. 

 

Posso dizer-vos, por força das minhas funções, ando muito à noite na rua, para ir para casa – 

estou a trabalhar às tantas da noite, acontece-me muito – e vejo as rondas da polícia na minha 

freguesia, tenho visto várias vezes. Bem sei que é uma freguesia com umas características 

especiais, porque também temos embaixadas, há sempre um carro também especial para as 

embaixadas, mas que anda por aí também a fazer giros, e que dá visibilidade. 

 

E depois, temos os veículos da nossa polícia, o Sr. Comandante da 4.ª Divisão superintende toda 

a zona de Lisboa Ocidental, nomeadamente também Belém. Tem mais áreas, depois a Sra. 

Subcomissária é aqui quem trata da nossa segurança, mais diretamente aqui em Belém, a Polícia 

Municipal tem sido inexcedível também – apesar de que estamos a falar, a Polícia Municipal está 

cá hoje, não é bem para crimes, mas é segurança, segurança e criminalidade, que tem que ser 

complementar, como é evidente. Aliás, não sei se sabem, os elementos da Polícia Municipal de 

Lisboa são todos da PSP, estão destacados. Portanto, são forças de segurança com as quais nós 

podemos e devemos contar para nos tranquilizar. 
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E, de facto, na nossa opinião, Belém continua a ser uma zona muito segura, talvez das mais 

seguras da cidade. Mas, não me quero adiantar aos técnicos, a quem no dia a dia trata destas 

matérias. 

 

E por isso mesmo, neste momento, só quero realmente referir e agradecer ao Sr. Presidente da 

Assembleia por ter marcado esta Assembleia de Freguesia, porque eu acho que a população 

merece estar aqui a tirar dúvidas, para ficar mais tranquila, e obviamente estarmos sempre atentos, 

não criarmos condições para que realmente existam problemas – que problemas há em todo o 

sítio, mas, mesmo assim, em termos de Europa e no mundo, ainda somos um lugar em que 

realmente se pode estar à vontade, nomeadamente à noite, na nossa cidade. E graças também 

ao papel das forças de segurança, que nos ajudam nesse sentido. 

 

--- Nélson Ribeiro (Comandante da 4.ª Divisão da PSP) --- 

Eu começaria pelo final, e começaria aqui pelo Gonçalo. E fazer referência a um aspeto muito 

importante que foi aqui referido, que é a questão da patrulha. Começando por aí, obviamente que 

as nossas patrulhas são feitas tendo em conta a análise de risco que nós fazemos diariamente. 

Nós fazemos um levantamento da criminalidade, fazemos o levantamento das incivilidades – que 

é uma coisa com que as pessoas, às vezes, não estão tão familiarizadas – e é com base nesses 

dados que depois planeamos as nossas intervenções. 

 

Por isso, com certeza estarão familiarizados com isso, é normal verem a polícia, se calhar, num 

bairro mais problemático, e menos, se calhar, no Bairro do Restelo – não quer dizer que não esteja 

presente, mas a verdade é que nós temos de incidir onde há mais problemas. Vivemos numa 

sociedade de risco, e temos de nos adaptar, e temos que fazer face a esse risco estudando – 

porque os recursos são escassos – e ir afetando esses recursos, de acordo com o levantamento 

que nós fazemos. 

 

Portanto, nada é feito aqui aleatoriamente; há uma base – perdoem-me a expressão – científica 

que é utilizada para nós podermos distribuir os nossos meios. A própria distribuição dos carros-

patrulha, de todos os meios que nós utilizamos, do efetivo, é feita com base também nessa 

premissa. Por isso é que na Área Metropolitana de Lisboa nós temos a maioria das polícias, por 

isso é que na Área Metropolitana de Lisboa nós temos a maior fatia da frota automóvel da PSP – 

velha, é verdade, mas temos, é o que há, não a conseguimos substituir, infelizmente, não temos 

capacidade para isso. Mas, de facto, estes meios são afetados de acordo com estes dados, e não 

aleatoriamente. 

 

Portanto, eu começaria por aí. 

 

Ainda um aspeto importante, que tem a ver também com as áreas de jurisdição. Obviamente que 

há uma jurisdição administrativa, que é diferente em várias áreas – como disse o Gonçalo. Porém, 

são todas áreas da PSP. Portanto, no que diz respeito à 4.ª Divisão Policial, desde Belém até 

Santos – eu costumo dizer, em tom de brincadeira, “é tudo meu”. Portanto, dentro destes princípios 
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que eu falei, é tratado obviamente da mesma forma, independentemente da jurisdição 

administrativa que tenha. 

 

Depois, em relação ao número de queixas, eu não fiz esse trabalho, lamento. É o primeiro ano em 

que eu cá estou, cheguei em janeiro, ainda não fiz esse trabalho para poder perceber se, de facto, 

há um aumento no número de queixas nos últimos meses do ano. 

 

No que diz respeito aos furtos no interior de residências – e é um dos aspetos que vamos falar 

aqui – aí sim, eu fiz o trabalho de casa, e o mês problemático é o mês de agosto. Por quê? Porque 

as casas estão vazias, as pessoas vão de férias. E agora, permitam-me vender aqui o meu peixe: 

nós temos um serviço, que se chama “Verão Seguro”, em que as pessoas, quando vão para fora, 

podem ir à nossa página, registar-se e dar conhecimento de que vão para fora, e que a sua casa 

vai ficar fechada. E nós podemos, obviamente, orientar o nosso policiamento para esse serviço. 

Infelizmente, Sr. Presidente, também por culpa minha – que, se calhar, não fazemos bem o 

trabalho – não temos um único registo na Junta de Freguesia de Belém, um único. Portanto, a 

segurança começa em cada um de nós, e, se calhar, é um elemento importante também para 

divulgarmos, para dar a conhecer – e nós, na reunião que tivemos com a Junta de Freguesia, 

fizemo-lo, e faço questão de o fazer aqui também. “Verão Seguro”, é fácil, são três cliques, e 

registam-se, e obviamente que nós vamos ter em consideração essa informação para podermos, 

dentro, obviamente, de uma disponibilidade que não será perfeita, mas pelo menos nós estamos 

atentos a essa realidade, que é o facto de aquela casa estar fechada, não haver lá ninguém, e 

irmos passando para garantir mais segurança a essa casa. 

 

Passando aqui também ao Sr. Hugo, que falou também aqui de um caso em concreto, eu não 

consigo precisar no tempo quando é que isso aconteceu, não sei se foi feita queixa, gostava de 

saber se isso aconteceu – diz-me que sim. Obviamente que se houve uma queixa, essa situação 

é passada para um outro departamento, digamos assim, da Polícia de Segurança Pública, que é 

a área de investigação criminal, no sentido de chegar ao autor desse facto. Infelizmente, não 

conseguimos resolver todos os crimes, mas garanto-vos que todas as situações que são 

denunciadas têm que obrigatoriamente – desde que sejam crime – dar início a um processo-crime, 

dar início a uma investigação. Infelizmente, não conseguimos resolvê-las todas, mas nós estamos 

obrigados por Lei a indicar ao Ministério Público, o Ministério Público tem a ação penal e tem 

obrigatoriamente que dar início a uma investigação. 

 

Portanto, muito provavelmente essa situação foi investigada. Aquilo que eu vou tentar saber é o 

número do processo, e saber o ponto de situação, também para perceber o que é que aconteceu. 

Honestamente, não tenho conhecimento de mais situação nenhuma, podem ter ocorrido. Aquilo 

que nós pedimos também é que denunciem as situações, porque muitas vezes deparamo-nos com 

cifras negras, com muitas situações em que as pessoas são confrontadas com situações que são 

crime, outras que até não o são, e que acham “só me furtaram uns óculos”, ou “só arrombaram o 

carro, nem levaram nada, não vale a pena”. É errado, desculpem, devem apresentar queixa. Por 

quê? Porque essas queixas são essenciais para nós, por exemplo, podermos fundamentar um 

modo de vida, para depois propor ao Ministério Público uma medida de coação. E se isso não 

acontecer, é diferente eu ter um crime isolado, uma situação isolada, ou ter um conjunto de 
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situações, em que eu, através de uma análise mais crítica, consigo relacioná-las, consigo chegar 

a um ponto comum que me permite dizer que foram cometidas pela mesma pessoa, e obviamente 

que chegando a essa pessoa, pego nela, e apresentando ao Ministério Público, que a leva ao juiz, 

a medida de coação há de ser diferente.  

 

Isto é um aspeto também muito importante, que obviamente nem todos estamos familiarizados, 

mas para nós é essencial, em termos de trabalho, em termos de resposta à criminalidade, porque 

só nós, não conseguimos fazer nada. A segurança, volto a repetir, começa em cada um de nós. E 

portanto, esse contributo é essencial para que nós tenhamos resultados. 

 

Depois, o Sr. Miguel, que também falou aqui da questão do bairro, e já lá vou, para falar um 

bocadinho. 

 

O Sr. André falou da questão da videovigilância. Como sabem, a videovigilância não é 

propriamente um assunto pacífico, tem a ver com direitos fundamentais, e há sempre algum 

prurido e alguma dificuldade em gerir isto.  

 

Eu peço desculpa, Sr. Presidente, estou a alongar-me um bocadinho, mas também para que 

percebam as nossas dificuldades. 

 

No que diz respeito à videovigilância, o que nós fazemos muitas vezes é fazer uma proposta, e 

posso dizer-vos que no que diz respeito, por exemplo, à área da 4.ª Divisão, eu próprio fiz uma 

proposta à APL para desenvolver um projeto de videovigilância em toda a área de jurisdição da 

APL – não obtive resposta até agora, também foi em julho, é relativamente recente – além de 

outras propostas que eu fiz, que foi a questão da iluminação, a questão de uma maior preocupação 

com a recolha de lixo, uma maior preocupação com a limpeza daquela área, porque, de facto, isso 

contribui para algum mau estar, e contribui para que as pessoas se sintam mal. É diferente nós 

irmos a um sítio arrumadinho e limpinho, do que irmos a um sítio que está sujo, onde as paredes 

estão pintadas, há grafitis, e por aí fora. 

 

E portanto, eu fiz esse trabalho, fiz esse levantamento – eu próprio – e remeti-o à APL. A questão 

da videovigilância é para nós um ponto importante. 

 

E permitam-me também dizer-vos que numa das situações que ocorreu agora recentemente – 

aliás, a última – em que duas senhoras terão seguido a funcionária de uma das residências que 

foi assaltada, essa foi a última situação de que nós temos conhecimento, e há, de facto, imagens, 

e essas imagens permitem-nos, por exemplo, dizer com algum grau de segurança que uma das 

pessoas está identificada. Portanto, é um elemento importante, é um elemento essencial. Agora, 

cabe à comunidade, por um lado, fazer pressão para que isso aconteça – da mesma forma que 

eu estou a fazer com a APL – e se calhar até cada um de nós também, dentro daquilo que são as 

nossas medidas de autoproteção, na nossa própria casa – por que não? – hoje em dia, com os 

mecanismos que temos, as possibilidades que temos em termos de tecnologia, por que não pôr 

videovigilância também. E acionem a polícia quando são confrontados com algumas situações. 
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Hoje recebi um vídeo, só para terem uma ideia, de uma tentativa de assalto a uma residência, em 

que a proprietária filmou, mandou-me o vídeo, mas não ligou para a polícia quando a situação 

ocorreu. De facto, o vídeo dá-nos jeito – se bem que, neste caso, é complicado, porque é no 

exterior, é contra a luz, e portanto, não conseguimos identificar ninguém – mas a verdade é que o 

essencial é que acione a polícia de imediato, para tentarmos ter um flagrante delito, o que, na 

maior parte das vezes, não acontece. E isto, de facto, depois cria-nos alguma dificuldade. 

 

Portanto, denunciem. Nós temos polícia vinte e quatro horas por dia, temos as esquadras – que, 

como sabem, têm dado muita conversa – que estão a funcionar vinte e quatro sobre vinte e quatro 

horas. Portanto, facilmente, através do 112, contactem com a polícia, acionem a polícia, porque 

nós tentaremos – e garanto-vos, ninguém gosta mais de prender bandidos do que os polícias. 

Portanto, nós queremos é lá ir. Agora, têm que nos dar conhecimento, isso é essencial. 

 

Para terminar, ainda em relação aqui aos comentários que foram feitos, aqui no caso do Sr. 

António Oliveira, a Escola Secundária do Restelo é uma das cento e tal escolas que nós temos, 

na área da 4.ª Divisão Policial. De facto, nós não temos uma equipa infinita da “Escola Segura”, 

que é a equipa que mais atende a esta parte. Porém, posso dizer-lhe que a equipa da “Escola 

Segura” da 4.ª Divisão é, desde há muito, considerada uma das mais dinâmicas do Comando de 

Lisboa, porque, de facto, tem muita preocupação, tem muito trabalho, fazem muito trabalho de 

presença, de acompanhamento – posso dizer-lhe que inclusivamente no verão tivemos aqui um 

evento dos insufláveis, aqui em baixo, no jardim, e lá estava a “Escola Segura” presente, faz 

questão de estar presente. Temos, de facto, uma equipa – e é um orgulho para mim, já cá estava, 

não fui eu que a criei, só dei continuidade – uma equipa muito dinâmica. 

 

Agora, também é verdade que a delinquência juvenil – e isso também é comum, ainda foi esta 

semana publicado duas vezes no Diário de Notícias, a delinquência juvenil está a aumentar. E os 

crimes cometidos por mais jovens, e por mais meninas integradas, e com maior violência. 

Obviamente que nós estamos a tomar medidas, temos essa preocupação – posso dizer-vos que 

no dia 7 de novembro vai haver um seminário, no qual eu vou falar sobre o assunto, onde vai ser 

debatido esse assunto, e onde nós vamos apresentar algumas medidas que temos implementadas 

para combater esse fenómeno da delinquência juvenil. 

 

Agora, isso é, acima de tudo, e logo à partida, um problema social, não é exclusivamente um 

problema de polícia. Nós temos medidas – uma medida simples, a venda responsável que nós 

implementamos aqui na nossa área, em que nós vamos aos estabelecimentos junto das escolas 

– isto é só um exemplo, para perceberem que nós estamos atentos – falamos, sensibilizamos os 

vendedores, sensibilizamos os operadores para a questão da venda de álcool a menores. 

Recentemente fomos a Santos e encerrámos cinco estabelecimentos numa noite, por venda de 

álcool a menores. Portanto, vejam, há trabalho feito, é um trabalho que, se calhar, não é tão visível, 

mas temos essa preocupação. Estamos junto dos jovens, nós temos uma proximidade enorme, 

por exemplo, com a Casa Pia, que existe e está sedeada aqui, na área da freguesia, e temos feito 

N trabalhos com a Casa Pia, por exemplo – só para exemplificar. 
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Agora, de facto, é um fenómeno a que nós assistimos e que é transversal; não é exclusivo desta 

área, é transversal. E portanto, preocupa-nos, de facto, mas vamos tomando as medidas que estão 

ao nosso alcance, e infelizmente não conseguimos resolver todos os problemas. Gostaríamos 

muito, mas ainda não conseguimos. 

 

Para terminar, e aquilo que foi, de facto, o ponto de partida para esta Assembleia, foram as 

situações que ocorreram, todas elas com alguma proximidade no tempo, de facto, e que ocorreram 

aqui na zona de Belém, e mais concretamente na zona do Restelo. Obviamente que lamentamos, 

e que nos preocupam – preocupam-nos, e a Subcomissária Ana está aqui, não me deixa mentir, 

está permanentemente a aturar-me, digamos assim, porque eu insisto, e vamos, e temos que 

incidir o patrulhamento, “atenção, temos mais ocorrências, vamos incidir também nesta zona”, 

vamos aumentar a presença nestes horários em que são mais comuns estes incidentes. Mas, de 

facto, também não conseguimos estar em todo o lado. Nós vivemos numa sociedade de risco, e o 

risco está presente em todas as nossas atividades. 

 

Porém, permitam-me, e falando de dados, falando de números concretos, no mesmo período de 

2021 e no mesmo período de 2022 – ou seja, até ao dia 11 de outubro – portanto, a única situação 

que ficou de fora foi aquela em que estão aquelas duas suspeitas, digamos assim, esta foi a última, 

em que, como vos disse, podemos dizer com alguma segurança que uma delas está identificada 

– até esta altura, até ao dia 11 de outubro, em 2021 nós tivemos quarenta e dois furtos com 

arrombamento na área da Freguesia de Belém. Este ano, tivemos trinta. Portanto, tivemos uma 

diminuição. Obviamente, vocês dizem-me: “Está bem, mas foram todos juntos, e foram todos na 

mesma área”, e isso provoca aquilo que o Sr. Presidente da Assembleia referiu, e muito bem, a 

questão do sentimento de insegurança, a questão da insegurança subjetiva. Obviamente que 

numa área de tranquilidade, de calma permanente, ou quase, digamos assim, termos dois ou três 

acontecimentos causa de imediato o stress, causa de imediato preocupação, sem dúvida. Está 

estudado, é um fenómeno, o sentimento de insegurança é subjetivo, é uma perceção, e que muitas 

vezes – e temos aqui números, factos, que demonstram que, de facto, é uma perceção. Não quer 

dizer que as situações não tenham ocorrido, mas ocorreram menos do que no ano anterior. 

 

Inclusive fiz o levantamento também ao longo dos meses, e como vos disse, o mês de outubro 

teve aqui três situações, mas no mês de agosto tivemos onze. Portanto, isto é um reflexo daquilo 

que eu falei no início: as casas estão fechadas, estão vazias, e portanto, este crime está muito 

mais presente. 

 

Posso dizer-vos também que há aqui – embora tenha diminuído também, na zona do Restelo, 

diminuiu de vinte e cinco para quinze o número de ocorrências, posso dizer-vos também que 

grande parte delas é sem arrombamento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que muitas 

vezes resultam de algum descuido da nossa parte, de falta de cuidado. E não estou aqui a criticar 

ninguém, que fique bem claro, mas volto a repetir aquilo que disse no início, a segurança começa 

em cada um de nós. E se nós saímos da nossa casa e deixamos uma janela aberta, está provado, 

está mais do que estudado, o crime de furto é um crime de oportunidade. Se um suspeito que vai 

a passar numa rua vê uma casa toda fechada, vai perceber que há alguma resistência àquilo que 
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é a intenção dele. Mas, se ele passar e vir uma janela aberta, essa resistência é muito menor, e 

convida à oportunidade. 

 

Portanto, grande parte destas situações que nós temos denunciadas ocorreram sem 

arrombamento, o que quer dizer que houve esta vulnerabilidade. Portanto, aquilo que eu vos pedia 

aqui, enquanto representante das forças de segurança e responsável pela segurança desta área, 

é que tenham também em atenção estes pormenores. A segurança começa em cada um de nós, 

quer no nosso veículo, quer na nossa casa, quer naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, 

quando, por exemplo, se nós fechamos o carro e deixamos o computador à vista, claro está que 

o risco é muito maior. Se nós – como eu disse há pouco – saímos de casa e deixamos a chave na 

porta, ou deixamos a janela aberta, claro está que o risco é muito maior. 

 

Portanto, terminaria, lamentando mais uma vez as ocorrências que houve, de facto, ficamos 

chateados, o ideal era que elas não acontecessem, esse é o nosso propósito, principalmente 

aquela situação que ocorreu com alguma violência, em que o suspeito entrou dentro da residência, 

e quando confrontado pela empregada, reagiu – a senhora tentou agredi-lo, obviamente para 

correr com ele de casa, e ele reagiu e agrediu a senhora, que entrou em pânico. Obviamente, é 

uma situação com alguma gravidade, mas que nós, aquilo que nós queremos é que não 

acontecesse. Infelizmente, aconteceu. Agora, posso garantir-vos que os números não são negros, 

bem pelo contrário, quem me dera a mim que todas as áreas do Comando Metropolitano de Lisboa, 

ou de todas as áreas da 4.ª Divisão – pegando só aqui na minha parte – fossem tão seguras como 

a área da Freguesia de Belém. 

 

Já agora, só mais uma coisa, porque foi um assunto que também foi debatido, e a Ana agora 

alertou-me para isso. Não precisam de ir à esquadra para apresentar queixa; nós temos um 

sistema de queixa eletrónica. Portanto, também online, basta escrever “queixa eletrónica” e 

conseguem aceder a um menu, fazem a queixa, depois tem é que ser ratificada e tem que ser 

assinada, exige essa assinatura – ou a assinatura eletrónica, ou então tem que ir à esquadra para 

assinar essa queixa. Mas, a partir do momento em que os dados são carregados, automaticamente 

nós temos acesso a eles, e podemos utilizá-los – mais uma vez, como eu disse – para fazer o tal 

estudo, e como foi referido há pouco, podermos orientar o nosso trabalho, e podermos orientar o 

nosso policiamento. 

 

--- Paulo Brissos (Subintendente da Polícia Municipal) --- 

Eu vou só responder, na parte que me toca, à questão colocada pelo Gonçalo, relativamente à 

questão da atuação da Polícia Florestal. 

 

Efetivamente, a Polícia Florestal é uma subunidade da Polícia Municipal, tem competências de 

autoridade de polícia também, mas a sua área de funcionamento está restrita às áreas florestais 

da cidade de Lisboa, alguns parques que estão sob o regime florestal, e nomeadamente o Parque 

Florestal de Monsanto. 

 

Serve apenas e só para lhe dar a notícia de que estamos autorizados, neste momento, pela 

Câmara Municipal de Lisboa, estou a ultimar – posso dizer-vos assim – quais são as perguntas 
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que lhes vou fazer, porque vamos abrir concurso, está autorizada a abertura de concurso para 

novos dezoito elementos. Portanto, se tiverem algum familiar com menos de vinte e nove anos 

que queira concorrer, vamos abrir até ao final do ano mais dezoito vagas para a Polícia Florestal. 

 

--- Patrícia Campos (PS) --- 

Quero agradecer a presença das forças policiais aqui presentes. 

 

Antes de mais, queremos dar uma palavra de conforto e de apoio a todos os que foram lesados e 

que foram vítimas de atos de criminalidade, principalmente àqueles que sofreram atos de violência 

na sequência de assaltos ou roubos. Para nós, qualquer ato de violência é injustificável. 

 

O Grupo eleito pelo PS, o qual encabeço como independente, quer deixar à população residente 

de Belém o total apoio na exploração de fórmulas, tendo em vista a promoção da segurança e a 

redução da criminalidade na nossa freguesia, e por sua vez, na cidade de Lisboa. Sabemos que 

o território da nossa freguesia é extenso, pouco povoado em comparação com a restante cidade 

de Lisboa, mas é também um território de população envelhecida e, por outro lado, muito visitado 

por turistas e atraindo milhares de pessoas por dia. 

 

Sabemos que as forças de segurança não podem estar em todas as portas e a toda a hora. 

Propomos, assim, algumas ações que, a nosso ver, poderiam ser desencadeadas, nomeadamente 

algumas até o Sr. Superintendente já reforçou, mas que, a nosso ver, falta realmente informação 

à população. 

 

E assim sendo, propúnhamos, realmente, ações de sensibilização à população, tanto na 

prevenção, como na atuação em caso de se verem em situações de roubo, ou de assaltos, ou de 

furtos, o como procederem. Divulgar manuais para prevenção e para atuação, com os contactos 

preferenciais, em caso de perigo – porque, realmente, muitas pessoas não sabem como o fazer. 

E o reforço, sempre que possível – sabemos dos meios que têm – nas nossas ruas. 

 

Por fim, propomos ao Executivo da Junta de Freguesia que seja criado um grupo de trabalho para 

averiguar as maiores necessidades em relação à segurança de pessoas e bens, e a 

implementação de medidas concretas, como por exemplo, ações de sensibilização, reforço de 

iluminação onde é mais necessário, reforço de vigilância em alguns pontos específicos, entre 

outros pontos. 

 

Temos todo o prazer em poder colaborar no desenvolvimento e na implementação, e era de louvar 

que todos os Grupos aqui presentes pudessem contribuir, pois este é um problema que ultrapassa 

quaisquer questões partidárias. Tenho por certo que somos todos defensores da segurança e 

contra a violência e criminalidade. 

 

Gostaria, assim, só de colocar algumas questões – algumas já foram respondidas, mas, realmente, 

uma delas, que eu tinha, era a insegurança e criminalidade que é registada na freguesia, se está 

acima, ou não, dos registos na cidade de Lisboa, e já percebemos que não. A outra era se os 
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registos da nossa Freguesia de Belém são mais violentos do que os registados na restante cidade 

de Lisboa, também não.  

 

E a outra, por fim, é referente ao caso que aconteceu recentemente, e que referiu, da Rua Tristão 

da Cunha, se foi um ato isolado – isto é, foi um ato efetuado por aquele individuo, que eu tenha 

conhecimento, não existiu mais nenhum, ou que esteja registado. E era essa a nossa questão, se 

no vosso conhecimento, se foi um ato único e isolado. 

 

--- Samuel Serrano (PSD) --- 

Queria agradecer ao Presidente do Executivo por ter realizado esta reunião de Assembleia de 

Freguesia, e agradecer a todos os Vogais aqui presentes. Queria agradecer a todos os membros 

da Assembleia de Freguesia, e a todo o público, por ter vindo a esta reunião, que é tão importante 

para nós, que fala sobre segurança. 

 

Queria também agradecer a vocês os três por estarem aqui presentes hoje, por nos terem dado 

esta palestra, e por nos terem dado conselhos e dicas, de forma a nós conseguirmos proteger a 

nós próprios e às pessoas à nossa volta. Queria também agradecer terem trazido dados da nossa 

freguesia, e demonstrado que, realmente, é uma freguesia excecional, extraordinária, muito 

diferente das restantes freguesias que nós conseguimos encontrar no Concelho de Lisboa. E os 

dados não mentem, baixámos cerca de 30% da criminalidade, de um ano para o outro, e em muito 

temos que agradecer à polícia, só podemos estar gratos pelo trabalho que eles fazem todos os 

dias, na forma de prevenir e na forma de proteger as nossas casas, a nossa integridade física e a 

nossa saúde. 

 

Muito obrigado a todos, e continuem o bom trabalho. 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

Eu queria aproveitar esta tomada de palavra para, obviamente, alinhar e seguir, acompanhar as 

preocupações que já foram aqui manifestadas. Mas, eu acho que há questões concretas que eu 

gostaria de saber, que gostaria de colocar, sendo que me parece que há aqui uma 

desconformidade entre a perceção que existe sobre o ambiente de criminalidade e de insegurança 

e a situação em concreto. Aliás, eu já tive oportunidade de partilhar aqui com a Patrícia, posso 

partilhar depois com todos os outros Grupos, com a Junta e com a Mesa, foi recentemente 

divulgado um estudo justamente sobre esta matéria, onde esteve inclusivamente a Polícia 

Municipal, que participou nesse estudo, e os resultados vão justamente neste sentido – primeira 

questão, de os resultados dos dados confirmarem que há – o estudo foi feito com base numa 

análise a vinte anos, há claramente uma tendência decrescente da criminalidade e das vítimas da 

criminalidade em Lisboa – gostava de sublinhar esta questão, o ano final do estudo é 2019, 

estamos aqui com uma desconformidade de dois, três anos, mas há esta ideia. 

 

Há também uma ideia de que há fatores sociais, e diria mesmo, de comunicação e de divulgação 

de mensagens, fatores mediáticos, que estimulam este clima de insegurança, esta perceção e 

esta sensação de insegurança, que às vezes, se calhar, pode inclusivamente até atingir elementos 
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e dimensões alarmistas, que deveremos todos combater. E eu creio que esta sessão é importante, 

e dá aqui elementos importantes neste sentido. 

 

E portanto, há aqui esta desconformidade, que os senhores acabaram de confirmar. 

 

Eu creio que isto coloca uma agenda de trabalhos possível, no quadro da freguesia, sem querer 

fazer da freguesia um espaço territorial fechado, e que esta questão seja resolvida apenas dentro 

da freguesia, acho que não é por aí, mas eu acho que isto coloca, nomeadamente à Junta, uma 

agenda de trabalhos na replicação, por exemplo, de sessões deste tipo – se calhar, não 

necessariamente na forma de Assembleia de Freguesia Extraordinária, mas, se calhar, sessões 

deste tipo, descentralizadas e com este efeito de acalmar, de baixar as preocupações, aumentar 

o volume de informação sobre o que é possível fazer para reduzir o risco e para melhor controlar 

esta situação. 

 

Eu saio daqui relativamente tranquilo – obviamente preocupado com os casos concretos que foram 

manifestados, mas eu saio daqui com uma sensação de tranquilidade, relativamente à situação 

que a freguesia vive neste quadro. 

 

Deixava esta nota, e sublinhava, sem querer fazer da Junta de Freguesia o agente decisivo neste 

sentido, mas eu creio que há um espaço possível de trabalho nesta perspetiva. Fazer reuniões em 

Caselas, fazer reuniões em Pedrouços, fazer reuniões no Restelo – pronto, acho que fará sentido. 

Tomar iniciativas – a Patrícia já o referiu – de divulgar medidas de maior atenção, de maior 

preocupação e de reação que individualmente podemos tomar neste sentido. Deixava esta nota. 

 

De qualquer forma, eu gostava de perguntar – já percebi que fez o trabalho de casa, houve alguns 

dados que não conseguiu trabalhar, mas eu gostava de lhe perguntar o seguinte: nos últimos três 

anos, ou nos últimos cinco anos, como é que evoluiu o número do corpo de polícia aqui na 

Esquadra de Belém? Não sei se esta é a terminologia, vai-me desculpar. Como é que evoluiu o 

número de viaturas disponíveis para o patrulhamento na Freguesia de Belém? Gostava de ter 

estes dois dados. Pode tomar como referência três ou cinco anos, para termos uma noção de 

como é que isto evoluiu. 

 

--- Diogo Belfort (CDS-PP) --- 

Muito obrigado pela vossa disponibilidade hoje, nesta noite, e pelo serviço no dia a dia, e noite a 

noite, de que faz parte esse serviço na comunidade. 

 

Eu gostava de notar, e partir pela descrição que fez do seu próprio trabalho – do Subintendente – 

de avaliação e de conhecimento do terreno, quando cá chegou, que é, obviamente, e antes de 

tudo, de louvar, e a forma de crescer o seu conhecimento e a nossa segurança, mas é exatamente 

também sobre essa avaliação que lhe gostava de colocar algumas perguntas. 

 

A primeira, como foi colocada de uma outra forma, saber se os efetivos são suficientes, saber qual 

o modelo de patrulhamento, e se é suficiente. 
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Perguntar-lhe também sobre os furtos com arrombamento a residências, de que aqui falámos, se 

tem alguns elementos ou algumas evidências que possam corresponder a alguma criminalidade 

organizada, informal, e nesse caso, que medidas podem ser tomadas, tanto a nível de segurança 

e de policiamento, como até a nível social, sobre esse assunto. 

 

Algumas destas questões, nós temos todos a perfeita noção de que não é da sua capacidade 

conseguir resolvê-las. O nosso papel aqui é também lutar por elas. O nosso trabalho aqui é 

também, se a questão é poder, ser uma voz, em vários sentidos – seja a nível municipal, seja para 

com o Governo – com pedidos razoáveis que sejam necessários, chamadas de atenção.  

 

Nós não queremos alarmismos, mas também não podemos achar que está tudo bem, e que 

vivemos na melhor freguesia do mundo, do melhor país do mundo – que eu acho que vivemos, 

mas não chega, porque também quero um bocadinho melhor. Nós queremos e devemos, sem 

alarmismos, soar o alarme se um crime for realizado, e se tivermos conhecimento. Nós queremos 

e devemos tomar precauções, e mais do que tudo, ter cuidados, porque há a possibilidade de um 

crime ocorrer. Porque não é alarmismo querer prevenir – e eu penso que nisto, todos nos 

acompanhamos, o que nós queremos é mais segurança. 

 

--- Mafalda Sim-Sim (IL) --- 

Queria desde já agradecer a convocatória para esta Assembleia, e agradecer a todos os que estão 

aqui hoje presentes. 

 

Faço também minhas as palavras que o Diogo Belfort disse. Mas, fiquei aqui com algumas 

questões. Falavam sobre videovigilância, eu queria perguntar se essa proposta de videovigilância 

seria na freguesia toda, se tem algumas áreas específicas, se é em zonas que já estão 

previamente localizadas – ou seja, se é em zonas que já foram reportadas, que têm um número 

maior de acontecimentos, de crimes – ou se vai ser na freguesia inteira, porque isso implica aqui 

várias questões, que para a Iniciativa Liberal, não entram em conformidade connosco. 

 

Esta minha segunda questão não é tanto para vocês, talvez mais para o Executivo: acho que 

durante a noite, um elemento de guarda-noturno, não sei se poderá também estar de volta. É que 

não existe guarda-noturno, e podia também evitar, ou pelo menos deixar que a PSP tivesse tanto 

trabalho durante a noite, e aqui a freguesia também podia ajudar neste sentido. 

 

--- Nélson Ribeiro (Comandante 4.ª Divisão da PSP) --- 

Em relação às questões que nos foram colocadas, eu começo por fazer referência àquilo que o 

senhor do CDS referiu, que é que o crime pode acontecer. Eu acho que isto é um ponto chave, 

dentro daquilo que eu falei há pouco, a segurança começa em cada um de nós. Portanto, se nós 

fizermos esse raciocínio, com certeza que vamos tomar medidas para nos autoprotegermos, para 

protegermos aquilo que são os nossos bens e a nossa integridade física, obviamente. 

 

Portanto, este é um elemento chave, e fiz questão de o referir também. 
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Em relação às questões que nos foram colocadas, sim, foi uma situação isolada, a questão do 

roubo. De facto, ultrapassa tudo aquilo que é normal nesta área. E nós atribuímos essa violência 

ao facto de a senhora ter reagido – como é normal, ao ver uma pessoa dentro de casa, e tentar 

correr com ela – e o individuo agrediu-a, para fugir – porque ele fugiu de imediato. Ele não levou 

nada; ele reagiu, a senhora tentou escorraçá-lo – aliás, foi a senhora que pegou no objeto com 

que, depois, acabou por ser agredida, e depois ele arrancou-lhe esse objeto, e acabou por agredir 

a senhora. 

 

Dizer-vos também que, entretanto, também houve outra informação que nos chegou: temos uma 

impressão digital que recolhemos no local, que nos pode levar, ou não, a um suspeito. Por quê? 

Porque para nós podermos chegar a um suspeito, tem que esse suspeito já fazer parte de um 

sistema onde estão as várias impressões digitais que são recolhidas, mediante um determinado 

conjunto de regras legais. E portanto, se ele já tiver sido identificado nesses termos, é feita a 

comparação, e obviamente dará um resultado positivo. Neste momento, ainda não foi feita essa 

comparação, mas temos uma impressão digital, que nos pode levar a esse suspeito. Esta 

impressão digital pode ser também da própria funcionária, ou até do dono da casa. Portanto, temos 

de fazer todo esse trabalho de despistagem, para saber se isso acontece, ou não. 

 

Mas, sim, foi uma situação isolada, e posso dizer-lhe que foi o único roubo que ocorreu nos últimos 

dois anos – foi outro dos levantamentos que eu fiz. 

 

No que diz respeito, depois, às sessões de esclarecimento, nós temos aquilo que nós designamos 

por “modelo integrado de policiamento de proximidade”, onde temos elementos que a única função 

deles é trabalhar com grupos de risco – ou seja, grupos vulneráveis: os idosos, as crianças, já falei 

da “Escola Segura”, e temos o “Idosos em Segurança” – que a Esquadra de Belém tem polícias 

que fazem estas ações de sensibilização, e fazem-nas, e nós temos objetivos que temos que 

cumprir. 

 

Portanto, aquilo que podemos fazer, e tentaremos fazer, é descentralizar estas ações de formação 

ainda mais, tentar ainda fomentar o número de sessões que fazemos, mas elas são feitas. Estas 

sessões são feitas, e temos a presença de muitos idosos. Não tenho números, não fizemos esse 

levantamento, não era o objeto da reunião, mas temos esses dados, e podemos apresentar, sem 

problema nenhum – aliás, muitos deles em conjunto com o Executivo da Junta. E portanto, estão 

documentados. 

 

Em relação à questão do efetivo, bom, os meios são sempre escassos, não há volta a dar. Nós 

podemos ter trezentos e cinquenta mil polícias e duzentos mil carros e motas, vamos achar sempre 

que são poucos. 

 

Aquilo a que assistimos, de facto, ao longo dos últimos anos – e permitam-me ser um bocadinho 

crítico – foi um desinvestimento nas forças de segurança – não é na PSP, é nas forças de 

segurança. E isso fez com que, ao longo dos anos, houvesse uma diminuição de efetivos – porque 

as pessoas se reformam, e não houve, em número de entradas, número suficiente para repor 

essas saídas. Mas, estamos a falar de um problema que é transversal, é uma realidade nacional, 
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não é uma realidade de Lisboa – aliás, Lisboa anda um bocadinho em contraciclo, porque nós 

tentamos sempre ter mais alguém, e fomos reforçados recentemente, a 4.ª Divisão Policial recebeu 

setenta polícias, no dia 10 de outubro. Claro que também perdemos muitos que vão para outros 

Comandos, mas ficamos ainda com saldo positivo. 

 

Portanto, obviamente que são limitados, nós gostávamos de ter muitos mais, quer efetivos, quer 

meios auto, mas esse é um problema que nós ainda conseguimos ultrapassar. Portanto, temos 

efetivos – são escassos, sim, os meios auto também são, mas nós vamos tendo capacidade de 

resposta. 

 

Dizer-vos também que, em termos de modelo de policiamento – que foi outro dos assuntos que 

foi colocado – o modelo de policiamento também vai evoluindo. A sociedade evolui, a própria 

criminalidade evolui, e portanto, a própria polícia também se adapta a essa mudança. E aquele 

modelo tradicional de policiamento que nós importamos de França, basicamente, está um 

bocadinho a cair em desuso. Hoje em dia, aposta-se muito mais em ter uma reação, uma 

capacidade de reação forte, e ter também, paralelamente, uma grande visibilidade. Por isso é que 

nós, a partir do dia 1 de novembro – temos neste momento uma já a funcionar – passamos a ter 

três equipas de visibilidade a funcionar na área da 4.ª Divisão Policial. Ou seja, durante vinte e 

quatro horas, nós vamos ter equipas, três equipas, que vão exclusivamente se dedicar à 

visibilidade – ou seja, vão parar durante um período, período esse que é definido tendo em conta 

os acontecimentos – um exemplo em concreto: entre as sete e as dez da manhã, temos um grande 

movimento de pessoas, uma grande massa de pessoas a movimentar-se entre a Estação de 

Alcântara-Terra e Alcântara-Mar; a nossa preocupação há de incidir aí. Depois, a partir, por 

exemplo, da hora de almoço – nós temos conhecimento, por exemplo, aqui nos Jerónimos, em 

que temos os carteiristas a atuar, nós vamos incidir ali, com a visibilidade também, para reprimir 

essa realidade, que é uma praga – desculpem-me a expressão, mas é uma verdadeira praga. 

 

Portanto, estas equipas vão estar a funcionar – temos uma, como disse, vamos passar a ter três 

– e temos a reação, temos sempre, permanentemente, em cada esquadra, pelo menos um carro-

patrulha a reagir sempre que há uma chamada, seja por ruído – que é um problema – seja porque 

há maus tratos a animais, seja uma situação de violência doméstica – que, infelizmente, são 

situações com muita gravidade, e tivemos uma aqui na área da freguesia, hoje, com alguma 

gravidade. Portanto, temos permanentemente meios com capacidade de resposta, e portanto, 

esse não é o problema. 

 

Em relação a outra pergunta que foi colocada, se estamos perante um crime organizado, não, 

claramente não, é fruto da oportunidade. Posso dizer-lhe que em 2013 – eu estive catorze anos 

na investigação criminal, e portanto, falo com alguma propriedade – em 2013, sim, tivemos uma 

situação de crime organizado, de furto em residências, nem tanto aqui na área de Lisboa, 

procuravam sobretudo zonas onde há menos policiamento, zonas mais isoladas, digamos assim. 

Mas, sim, tivemos crime organizado. Este não, são situações de oportunidade, tanto que os 

suspeitos são diferentes – num caso é um senhor de cor, noutro caso o suspeito é diferente, e 

depois temos duas senhoras. Portanto, é uma variedade de suspeitos, que não há aqui qualquer 

ligação entre as situações. É oportunidade. 
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Para terminar, a videovigilância: no caso concreto – e posso dar o exemplo da Amadora, que é 

uma das zonas em que está implementado o sistema de videovigilância, foi escolhido tendo em 

conta o número de ocorrências que existiam. Como sabem também, a zona do Bairro Alto é outra 

das zonas que também já tem videovigilância. 

 

A proposta que nós fizemos tem a ver com a zona da APL, sob a jurisdição da APL, e é sobretudo 

a zona que concentra o maior número de estabelecimentos de diversão noturna, que são um 

problema – como sabem, têm havido algumas ocorrências. E uma das medidas que nós 

entendemos que pode ser dissuasora é, de facto, a videovigilância. Neste momento, a nossa 

proposta, no que diz respeito à área da 4.ª Divisão, é sobretudo a zona dos estabelecimentos de 

diversão noturna. 

 

E pronto, acho que respondi a todas as questões. 

 

O guarda-noturno: bom, os guardas-noturnos são uma categoria em vias de extinção. Nós temos 

dois na área da esquadra, mas posso dizer-vos que é um caso excecional, porque os guardas-

noturnos não dependem da polícia; eles estão sob a nossa alçada, digamos assim, mas o seu 

recrutamento, o licenciamento, nada disso está na dependência da polícia. É uma profissão que 

está a cair em desuso, não há candidatos. 

 

Portanto, se souber de algum candidato, tal como para a Polícia Florestal, façam favor. 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

Eu fiz-lhe uma pergunta, e não me deu os números da evolução do efetivo nos últimos três, quatro 

anos, se nos consegue dar esses números. 

 

--- Nélson Ribeiro (Comandante 4.ª Divisão da PSP) --- 

Não consigo, por uma razão muito simples: como disse, eu estou cá há um ano – vai fazer um ano 

em janeiro – e portanto, eu não tenho a noção dessa evolução. Peço desculpa, não fiz esse 

levantamento, não tenho a noção dessa evolução na 26.ª Esquadra. De facto, cheguei cá há muito 

pouco tempo. 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

Eu acho que foi dito aqui o que é politicamente relevante, e o que é estruturalmente relevante. E 

a afirmação que foi dita é: nos últimos tempos, tem havido um desinvestimento nas forças de 

segurança, ponto. E sobre isto, não vale a pena falar de outras coisas, porque este é o ponto. Nós 

podemos inventar guardas-noturnos, nós podemos inventar bicicletas com luzes à frente e atrás, 

nós podemos inventar carripanas, e o que for necessário que inventemos, mas sobre este dado, 

que é um dado estrutural, nós não o podemos combater. 

 

E portanto, eu acho que esta é a ideia-força, sem querer desvalorizar tudo aquilo que já foi dito, 

mas eu acho que esta ideia é a ideia-força, e é sobre isto que nós temos que atuar, e é sobre isto 

que nós temos que reivindicar e lutar, que é que este desinvestimento não pode continuar, e tem 



1ª Sessão Extraordinária de 2022 da Assembleia de Freguesia de Belém 
 
 

 
24/28 

 

que ser revertido. Reforçar os mecanismos de segurança, reforçar a qualidade e a qualificação 

dos profissionais, dar-lhes mais condições – não só condições técnicas, mas condições também 

laborais, das quais os carros-patrulha e todas as logísticas são fundamentais, porque não vale a 

pena inventar, eu acho que esta ideia é a ideia fundamental, e gostava de a sublinhar, da forma 

como o estou a fazer. 

 

--- Diogo Belfort (CDS-PP) --- 

Agradeço as respostas que deram, nomeadamente a resposta sobre a questão da criminalidade 

organizada é importante para contribuir para o sentimento de segurança, mantendo ao mesmo 

tempo os cuidados que a própria comunicação do que aconteceu, dos crimes que ocorreram, e 

nomeadamente sendo de oportunidade, e numa Assembleia como esta, ou no Boletim da Junta – 

que fica a sugestão – ser uma forma de nos sensibilizar a todos para os cuidados a ter. 

 

--- Mafalda Sim-Sim (IL) --- 

Eu só queria esclarecer, tendo em conta a proposta sobre videovigilância, tendo em conta que vão 

colocar em zonas de vida noturna – e estamos a falar de Belém, da Freguesia de Belém – a 

proposta eventualmente vai ser lançada, eu só queria perguntar se podem discriminar as ruas em 

que, neste caso, vão propor implementar essa videovigilância. 

 

--- Nélson Ribeiro (Comandante 4.ª Divisão da PSP) --- 

A nossa proposta só tem uma rua, é a Rua da Cintura do Porto de Lisboa, que é a rua onde se 

situam os vários estabelecimentos de diversão noturna, que são os mais problemáticos. A nossa 

proposta, neste momento, nem sequer é da área da Junta de Freguesia de Belém, é da área de 

outra freguesia, mas neste momento, a proposta que foi feita e que foi apresentada é essa. 

 

Respondendo, obviamente que é um processo moroso, é um processo que não depende – e quem 

nos dera que dependesse só de nós, porque era muito mais célere, e só por isso – é um processo 

que é muito moroso, que está sujeito a validação pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, 

está sujeito a uma série de condicionantes, e obviamente que é demorado. Vamos ver se vai 

avançar. 

 

Mas, de qualquer maneira, fica a informação que foi feita essa proposta. 

 

--- Presidente do Executivo --- 

Muito rapidamente, eu quero enaltecer aqui o trabalho das forças de segurança, mais a mais 

porque já estive no MAI e já estive na Câmara de Lisboa, e portanto, conheço bem o trabalho, em 

concreto, das forças de segurança, que com meios que são sempre insuficientes, como é evidente 

– quando nós dizemos que há falta de meios, claro, nunca temos os meios completamente que 

queremos, mas é de realçar que as forças de segurança, não obstante isso, nunca param, estão 

sempre no terreno. E às vezes, realmente, vejo-os aí, muito à noite, nas suas rondas, e lembro-

me que as pessoas estão a dormir, mas estão a dormir sossegadamente porque as forças de 

segurança estão no terreno, a zelar pela nossa segurança. 
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Posso lembrar que até há pouco tempo tínhamos cinco guardas-noturnos aqui, e era um caso raro 

já na freguesia, e um ou outro muito atuante. Tive pena que se tivessem ido embora, que se 

tivessem reformado. É pouco apelativa essa profissão. Neste momento, temos dois. Nós só 

podemos tentar sensibilizá-los com algum apoio financeiro, fizemos isso também, a Junta. Neste 

momento, há um que não quer; há um outro que vai também sendo apoiado, e que está no terreno. 

É o único, porque todos os outros se foram embora. 

 

Mas, era bom, realmente, e eu sinto isso pelas pessoas, as pessoas gostavam de ter guardas-

noturnos. Eu percebo quando fala nisso, aquele senhor que está lá ao fundo, as pessoas querem, 

realmente, ter guardas-noturnos. E devemos tentar sensibilizar o poder político, numa altura em 

que há tanto desemprego, para tornar essa carreira mais apelativa, porque, de facto, era 

importante para a segurança dos cidadãos, à noite. Eu posso dizer que colaborei duas vezes, pelo 

menos, na detenção de dois indivíduos, com o guarda-noturno, e depois vieram as forças de 

segurança, chamadas, à noite. Eles eram atuantes, e tinham arma – pelo menos um deles. 

 

Por isso mesmo é que eu queria só frisar isto, era bom que voltassem os guardas-noturnos. 

 

E obrigado, Sr. Presidente, e obrigado às forças de segurança, pela vossa presença hoje aqui 

nesta nossa sessão. 

 

--- Josué Caldeira (PCP) --- 

É motivado pela intervenção do Sr. Presidente da Junta. Eu acho que há uma questão que é 

relevante, nomeadamente nesta sessão, que foi o motivo que levou à sua realização. E o motivo 

que levou à sua realização tem a ver com a perceção – em primeiro lugar, casos concretos de 

violência e de criminalidade que aconteceram, e isto enquadrado – se é real ou se é subjetivo, 

pronto – enquadrado com uma perceção de maior preocupação sobre esta matéria. 

 

Eu creio que alguma coisa deveria sair daqui, alguma iniciativa deveria sair daqui, nomeadamente 

pela Junta de Freguesia, nem que fosse, em sequência, fazer um processo qualquer de 

sensibilização, de comunicação, de informação sobre estas matérias. Eu creio que poderia, por 

exemplo, ser mobilizado o Boletim da freguesia para explanar esta matéria – até podia ser uma 

ideia aquilo que os senhores acabaram de dizer, se calhar até transformar isto numa entrevista, 

não sei. 

 

Eu acho é que a realização desta sessão extraordinária deve ter consequências, e isto para que 

as próprias populações percebam que valeu a pena vir aqui, e que isto teve efeitos. 

 

E portanto, é uma nota que eu deixava aqui, certamente viremos a esta matéria em sessões 

ordinárias, porque esta movimentação, e este ambiente junto das populações, nomeadamente no 

que diz respeito a esta matéria, tem que ser cuidado e tem que ser tratado com pinças. E portanto, 

eu deixava esta preocupação. 

 

--- Presidente do Executivo --- 
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Sr. Presidente, eu não posso deixar em branco esta questão. Percebo perfeitamente isso, mas, 

quer dizer, o Sr. Membro da Assembleia, do PCP, já cá está há muitos anos e deve conhecer as 

nossas atividades. Não é só nesta altura que nós estamos a tratar disto; para nós, é o dia a dia. 

Nós temos um trabalho diário – e as funcionárias que estão ali sabem, e os Srs. Dirigentes da 

polícia que estão aqui sabem – os agentes diariamente estão em contacto connosco, quer na 

Junta, quer nos diferentes projetos que nós temos, e conhecem as pessoas, uma a uma – estou 

a falar, por exemplo, no policiamento de proximidade. E foi daí que nós resolvemos arranjar meios 

para ajudar a polícia – que tinha, mas que eram menores – e demos aqui um apor à Polícia de 

Belém para esse tipo de atividades, e já fazemos isso há muito tempo – eu, pelo menos, estou cá 

há vinte anos, há vinte e poucos anos, e foi logo a minha primeira preocupação, no primeiro 

mandato, foi dar aquele primeiro carro, que era uma novidade enorme. Agora têm um outro carro 

novo, que demos aqui à Polícia de Belém, com muito gosto. Demos visibilidade, porque não basta 

fazer, tem que se mostrar que se faz, na segurança isso também é importante para a dissuasão. 

E realmente, basta consultar os nossos boletins, para nós isso não é novidade, porque estamos 

constantemente a dar notícia de ações em concreto com a polícia – quer nos cartões que existem 

do policiamento de proximidade, em que se dá aos idosos, que em caso de necessidade podem 

telefonar para um certo número, tem o nome e a fotografia dos agentes, dos diferentes agentes 

que estão na parte do policiamento de proximidade, e que depois, com o próprio carro que nós 

demos para esse efeito, vão tentar ajudá-los no que for necessário, ou até, às vezes, comprar um 

medicamento, seja uma coisa muito urgente, ou não, mas que seja uma necessidade dessas 

pessoas. 

 

Portanto, é uma coisa que é importante, e realmente estamos a dar dignidade a uma matéria 

destas, numa Assembleia de Freguesia especificamente para isto, mas quero que saibam uma 

coisa – e até mal ficaria comigo, que estou cá há este tempo todo, se não tivesse tratado disso: 

sou auditor de defesa nacional, a segurança, para mim, é uma coisa fundamental, e acho que, 

para mim, é uma matéria fundamental, desde o princípio temos tido a preocupação da segurança, 

que é um meu pelouro, é um pelouro do Presidente, não deleguei a mais ninguém, a segurança é 

algo muito importante, que diz respeito a todos, em primeira linha, é uma coisa do dia a dia. 

 

E portanto, não é apenas porque existe o evento A, B ou C; é por um conjunto de situações, como 

aquela que o Sr. Comandante, há bocado, citou, por exemplo, quando foi a questão dos 

insufláveis, estivemos lá a ver os jovens, e em conjunto com a polícia, com uma tenda, a falar com 

as pessoas. É isso que interessa. E no nosso boletim, temos dado visibilidade também a isso. A 

polícia sabe que tem à disposição esse meio para passar as mensagens, e temos feito isso, várias 

vezes, em vários projetos que nós temos, até alguns mesmo fora da freguesia, que nos convidam, 

e nós lá vamos também, para haver uma certa coordenação com outras Juntas de Freguesia que 

estão, por exemplo, na nossa área. E temos feito isso. 

 

Portanto, obviamente que o mérito não é só da Junta de Freguesia, é fundamentalmente das 

polícias que estão aqui, mas nós tentamos ao máximo estar nisso. E portanto, para nós não é 

nenhuma novidade, é o dia a dia, é uma atividade muito importante que nós temos, porque isto 

toca todos os projetos – a Loja Solidária, lá vão os agentes falar connosco, que também há uma 

pessoa necessitada, ou não, ou um fulano que no outro dia chegou à Junta – isto é verdade – sem 
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as calças, com umas calças na mão, a dizer que não tinha calças. Pedimos à polícia para ver o 

que é que se passava, ele não tinha calças, era muito gordo. E a polícia, no carro, foi com ele à 

Praça da Figueira comprar umas calças, que nós demos dinheiro para esse efeito, lá numa loja 

em especial para gente gorda. E a polícia fez esse serviço. Isto dá vontade de rir, mas é verdade, 

isso aconteceu. E ele dizia: “Eu não saio daqui.” A nossa primeira reação era pô-lo fora, mas 

depois começámos a pensar que poderia ser um problema mental importante, tentámos dialogar 

com a pessoa, com calma, depois chamámos a polícia, que está sensibilizada também para estes 

casos, e aquilo resolveu-se. Mas, são coisas do dia a dia, que surgem. 

 

Por isso mesmo, hoje estamos aqui a falar desta matéria, de segurança e criminalidade – e está 

aqui também a Polícia Municipal, que não é especialmente para questões de criminalidade, mas 

é para a segurança, também integrada neste sistema – é para nós de fundamental importância. 

Hoje isto, para nós, é importante, mas não é preciso, no que nos diz respeito a nós, haver uma 

deliberação A, B ou C, porque isto, para nós, a deliberação já existe há muito tempo. Temos o 

trabalho, é o nosso dia a dia. 

 

--- Presidente da Mesa --- 

Agora sim, eu quereria sublinhar, se me permitem, desta Assembleia, e como responsável pela 

sua convocação, dois ou três aspetos que me parecem relevantes, o primeiro dos quais é o 

consenso generalizado nesta Assembleia, no sentido da relevância de discutir estes temas, e de 

o fazer de uma forma serena, de uma forma informada, sem alarmismos, até porque o alarmismo 

na nossa sociedade é normalmente o maior amigo do populismo, e não propriamente daquilo que 

nós pretendemos, que é uma sociedade informada e organizada. E portanto, creio que esse é um 

dado importante. 

 

Em segundo lugar, que muitas das informações que aqui nos foram trazidas me parecem da maior 

importância – não vou destacar nenhuma em concreto, mas, por exemplo, a informação que aqui 

nos trouxe o Sr. Subintendente e Comandante da 4.ª Divisão, de que não estamos perante um 

fenómeno, como vimos aqui há uns tempos atrás – lembro-me sempre, no Algarve, em que 

existiam gangues específicos, organizados, em assaltos a residências, com um grau de violência 

muito grande, ligados inclusivamente a redes estrangeiras de crime organizado, que estavam a 

promover – sabermos que não se trata desse tipo de situação, obviamente que sem deixar de 

expressar preocupação por o que está a acontecer, ajuda a esta ideia de tranquilidade. 

 

Em terceiro lugar, concordar com a ideia, que também me parece relativamente consensual, que 

daqui deve sair informação, e que, obviamente, como o Sr. Presidente disse, e como foi sugerido 

pelo membro do PCP, o boletim faz sempre referência aos trabalhos da Assembleia, faz todo o 

sentido que esta Assembleia seja referenciada, e que a mensagem essencial que aqui nos foi 

passada pelos elementos das forças de segurança esteja também nesse boletim, seja do ponto 

de vista estatístico, seja do ponto de vista da resposta, e da capacidade de resposta, e de 

preocupação com estas mesmas matérias. 

 

E com isto, penso que podemos terminar os nossos trabalhos, agradecendo aos membros do 

público o interesse e a presença aqui, agradecendo a todos os representantes das várias forças 
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políticas, e agradecendo muito em especial aos representantes das forças de segurança. Eu creio 

que assim também se faz uma sociedade democrática. As forças de segurança têm evoluído 

enormemente, e eu creio que isso também é um mérito da democracia. E portanto, esta ideia de 

podermos ter aqui elementos das forças de segurança disponíveis para responder às forças 

políticas, disponíveis para interagir connosco, e disponíveis também para lidar com os cidadãos, 

de uma forma que é cada vez mais evoluída, civilizacionalmente evoluída e democrática, eu acho 

que é muito importante. 

 

 

ENCERRAMENTO DA SESSÃO 

 

----Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrada a 

sessão, da qual se lavrou a presente Ata, que vai ser assinada por todos os elementos que 

compuseram a Mesa da Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------- 
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Presidente da Assembleia de Freguesia 
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