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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Foi recentemente noticiado, mas o caso já é há muito conhecido, que a 1.ª Esquadra da Polícia

de Segurança Pública (PSP) de Braga não reúne as condições para servir nem os agentes nem

a população, constituindo a degradação das instalações um atentado à dignidade de quem

desempenha a sua profissão e ali se dirige.

De facto, surgem relatos de que “A zona nem sequer tem luz [sendo] preciso ir buscar

extensões elétricas e prender uma lâmpada ao teto” (Jornal de Notícias), há queixas de baratas

no vestiário e reina um cheiro nauseabundo a esgoto (O Minho). Esta situação chegou mesmo

ao ponto de terem de ser afixados avisos dentro da esquadra para alertar os agentes da falta de

eletricidade, do esgoto, bem como de outros problemas.

O Palácio onde está sediada esta esquadra data de 1703, pelo que não tem as condições

necessárias para suportar as exigências de uma esquadra do século XXI. A necessidade de se

encontrar um novo local já é conhecida e exigida por trabalhadores e população há pelo menos

20 anos, sendo imperioso e urgente resolver esta questão.

O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda recebeu várias denúncias que vão ao encontro do

já exposto, sendo que esta falta de condições das esquadras não é caso único; pelo contrário, é

um problema que existe em várias esquadras do país. Esta é uma situação que, naturalmente,

desmotiva quem tem de trabalhar nestas condições pois o reconhecimento do trabalho feito

passa também por dar as melhores condições para o desempenho das mesmas.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministério da Administração Interna, as seguintes perguntas:

Tem o Governo conhecimento desta situação?1.

Quando existirá um novo local para a 1.ª Esquadra da PSP de Braga?2.

Que outras esquadras do país tem o Governo referenciadas como necessitando da mesma3.



intervenção?

Palácio de São Bento, 27 de junho de 2019

Deputado(a)s

SANDRA CUNHA(BE)

PEDRO SOARES(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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