#ReprogramarOdivelas
SEGURANÇA E PROTEÇÃO
Nos últimos anos, tem-se assistido a uma degradação do sentimento de segurança
na população de Odivelas, fruto da falta de elementos ou de uma deficiente
organização dos recursos da Polícia de Segurança Pública (PSP).
São raros os patrulhamentos apeados, ao qual não serão alheias as inúmeras
solicitações a que o corpo da PSP tem que dar resposta e que muitas vezes desviam
esta força policial da sua principal missão - garantir a segurança dos cidadãos.
Odivelas é um dos poucos municípios na Área Metropolitana de Lisboa (AML) que não
possui um corpo de Polícia Municipal, cuja competência é, principalmente, assegurar
o cumprimento dos regulamentos municipais e fiscalização de setores como os do
urbanismo, ordenamento e até de trânsito.
A conjugação destas forças policiais no concelho permite, por um lado, através da
Polícia Municipal, garantir o cumprimento dos normativos municipais e dos deveres
de cidadania tão diversos como os de higiene urbana ou verificação do cumprimento
das licenças emitidas, por outro lado, através da PSP, garantir um melhor serviço de
segurança aos cidadãos, com mais recursos e capacidade instalada, resultante da
sua articulação com criação desta nova Polícia.
Para cumprir este desígnio, que deve rapidamente ser implementado, não se mostra
necessário grande investimento. Isto porque, esta proposta prevê que o
recrutamento seja feito dentro do quadro de funcionários do Município de Odivelas,
que, segundo o seu Relatório de Gestão de 2019, ascende a mais de 1200
trabalhadores, alguns dos quais têm já funções de fiscalização.

PROPOSTAS
•

Criação do corpo de Polícia Municipal de Odivelas, com principal enfoque
nas matérias da exclusiva competência do município, regulamentos
municipais na área do urbanismo e construção, proteção da natureza e
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ambiente, património cultural, trânsito e patrulhamento de zonas sensíveis
e património municipal, conforme Lei n. º19/2004, de 20 de maio
#CoesãoSocial_Cidadania #Freguesias_todas

•

Construção das instalações de Polícia Municipal de Odivelas na zona sul do
Concelho, reconvertendo equipamento municipal ou construindo de raiz

#CoesãoSocial_Cidadania #Freguesias_todas

•

De forma a reaproveitar recursos humanos e não incrementar despesa
operacional, recrutamento interno de agentes de polícia municipal e
reconversão de fiscais municipais, respeitando os critérios elencados na Lei
19/2004

#Freguesias_todas

•

Aumentar a presença de agentes de polícia municipal e promover o contato
deste com os negócios locais e munícipes, através de planos de
patrulhamento apeado em centros históricos, zonas sensíveis, parque
escolar e outros edifícios/património municipal

#Freguesias_todas

•

Patrulhamento apeado em parques e zonas verdes, com especial enfoque na
fiscalização de canídeos, raças potencialmente perigosas e outras, verificar
o cumprimento dos regulamentos municipais no que concerne à recolha de
dejetos e utilização de trelas e açaimes quando necessários

#Freguesias_todas

•

Instalação de sistema de vídeo vigilância remoto (CCTV) em zonas sensíveis,
à semelhança de outras localidades na AML, devidamente aprovado pela
Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e ligado à Central da Polícia
Municipal, nomeadamente em interfaces de transportes públicos e
respetivos parques de estacionamento automóvel, património municipal,
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centros históricos, zonas comerciais e industriais (afastadas de áreas
residenciais) e viadutos pedonais
#Freguesias_todas

•

Promover a requalificação das instalações da PSP, facilitando o acesso dos
munícipes e o desempenho das funções dos agentes da PSP

#Freguesias_todas

•

Sinalização de comportamentos que violem direitos humanos básicos
previstos na Constituição da República Portuguesa, em comunidades
desprotegidas, como por exemplo a mutilação genital feminina, o casamento
de menores ou o tráfico humano

#CoesãoSocial-Cdadania #Freguesias_todas
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