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Recomendação 

ESQUADRA DAS OLAIAS 

Vivemos num País reconhecido internacionalmente como sendo dos mais seguros. Esta 
constatação deve-se especialmente à acção dos profissionais das forças e serviços de 
segurança que, em condições deficitárias em termos de recursos humanos e materiais, 
enfrentam, diariamente, situações que colocam em risco a sua integridade física; 

Fazem-no ainda que os seus direitos mais básicos e legítimos, de entre outros, 
progressão nas carreiras, atribuição de subsídio de risco, apoio médico e psicológico e, 
em muitos casos, condições mínimas de higiene e segurança no trabalho não sejam 
reconhecidos pela tutela;  

Para conseguir cumprir com a sua missão, necessitam ter os meios adequados, 
humanos e materiais, seja em quantidade seja em qualidade assim como condições de 
trabalho que assegurem os requisitos necessárias para o eficaz exercício das 
importantes funções que lhes estão atribuídas. 

 
Nesse sentido, a falta de equipamentos nas esquadras, as dificuldades na mobilidade 

dos polícias que nelas operam, a falta de renovação de efectivos e do seu reforço nas 

várias esquadras, prejudica significativamente o cumprimento das tarefas dos polícias 

que nelas estão colocados, assim como o patrulhamento e a actuação nas suas zonas 

de acção. 

A Esquadra das Olaias é uma das muitas na Cidade de Lisboa onde estas situações há 

muito acontecem, cenário este que transmite insegurança aos moradores.  

O número de efectivos é manifestamente insuficiente, as suas instalações exíguas, a 

falta de mais meios de locomoção, nomeadamente viaturas, é também uma realidade. 

Perante este panorama, têm muita dificuldade em dar resposta à cada vez maior onda 

de assaltos que se tem verificado na Freguesia, assim como grande dificuldade no 

combate ao tráfico de substâncias ilícitas, na Freguesia do Areeiro ou na vizinha 

Freguesia do Beato. 

Na verdade, são cada vez mais frequentes as informações que recebemos, quer 
oralmente, quer pelas redes sociais, de situações de risco e perigosidade por que 
passam cidadãos no espaço geográfico da freguesia do Areeiro. 

 

João Agostinho - JFA
Carimbo



A falta de segurança na Freguesia do Areeiro tem vindo a agravar-se, num clima de 

impunidade que promove um crescente sentimento de insegurança e mesmo de medo 

na população. 

Perante esta situação, a Assembleia de Freguesia do Areeiro, reunida em 05.12.2019 
decide: 
 

1. Manifestar junto do Ministério da Administração Interna a necessidade de serem 

tomadas medidas que tenham em conta as preocupações de segurança dos moradores 

do Areeiro; 

2. Propor que sejam implementadas medidas no sentido do reforço de efectivos, 

viaturas e outros meios que melhorem significativamente as condições de trabalho dos 

polícias colocados na Esquadra das Olaias; 

3. Que a Junta de Freguesia do Areeiro promova um encontro com os responsáveis da 

Esquadra das Olaias, de forma a inteirar-se das dificuldades sentidas e dar 

conhecimento aos elementos desta assembleia sobre o resultado da mesma; 

4. Que seja dado conhecimento desta moção às seguintes entidades: 

 - Ministério da Administração Interna; 

 - Câmara Municipal de Lisboa; 

 - Assembleia Municipal de Lisboa; 

 - Esquadra das Olaias. 

 

 

 

 

 




