
 

 

 

RECOMENDAÇÃO 

 

Com o encerramento da 31ª Esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP), em 
25 de Dezembro de 2016, a Freguesia de Avenidas Novas, deixou de ter na sua 
área geográfica uma esquadra da PSP. 

Esta decisão provocou então e provoca ainda hoje um sentimento de insegurança e 
de falta de apoio de proximidade em toda a população da freguesia. 

Perante tal facto e após várias diligências com a Câmara Municipal de Lisboa (CML) 
e PSP de entre outras entidades, que não surtiram quaisquer efeitos positivos para a 
freguesia, foi desenvolvido pelo executivo da Junta de Freguesia de Avenidas 
Novas, presidido por Daniel Gonçalves, uma petição à Assembleia da República 
(AR). 

Esta petição deu entrada na AR em 5 de Abril de 2017, com o número 293 / XIII / 2, 
com 7910 (sete mil novecentas e dez) assinaturas, tendo como primeiro peticionante 
Daniel da Conceição Gonçalves da Silva. 

Após baixar à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 
Garantias em 11-04-2017, onde decorreram todos os tramites que finalizaram no 
Projecto de Resolução nº 1792/XIII/3 com o seguinte teor: 

“Recomenda ao Governo a reinstalação de uma esquadra da PSP na zona da 
Freguesia de Avenidas Novas, dotada de efectivo adequado” 

O Projecto de Resolução foi aprovado em plenário da AR em 21/09/2018 na reunião 
plenária nº 3, com 2 votos contra do PS, abstenção da restante bancada socialista e 
com os votos a favor do PSD, BE, CDS-PP, PCP, PEV e PAN. 

Apesar de tal desfecho emanado da AR, que foi de encontro aos ensejos e vontade 
da população, o Governo e o anterior executivo da Junta de Freguesia de Avenidas 
Novas encabeçado por Ana Gaspar, nada fizeram para inverter a decisão de 
encerramento da esquadra da PSP. 

 



Dado o exposto, a Assembleia de Freguesia de Avenidas Novas, reunida em 16-12-
2021, recomenda ao executivo da Junta de Freguesia de Avenidas Novas que inicie 
desde já as diligências necessárias, para após as eleições de 30 de Janeiro de 2022 
e com a formação do novo governo, encete os contactos necessários que levem à 
instalação de uma esquadra da PSP na área da Freguesia de Avenidas Novas. 

 

Lisboa, 16 de Dezembro de 2021, 

Os eleitos do PSD, na Assembleia de Freguesia de Avenidas Novas 

 


