
 

MOÇÃO 
POR UMA ESQUADRA DA PSP EM ARROIOS 

 
Considerando que: 

Desde 2014 a CDU tem defendido a existência de uma Esquadra da PSP em Arroios, através de 
Moções e intervenções apresentadas em sessões da Assembleia de Freguesia, de participação 
numa concentração, com mais de uma centena de pessoas, realizada junto das antigas 
instalações da 10ª Esquadra, e da dinamização de um abaixo-assinado contra o seu 
encerramento que contou com mais de 1.500 assinaturas, que foram recolhidas 
maioritariamente na zona da antiga Esquadra; 

Infelizmente verificou-se o fecho da esquadra não só em Arroios, mas também noutras 
freguesias de Lisboa; 

Estes encerramentos levaram a uma redução do policiamento de proximidade, traduzindo-se 
num crescente sentimento de insegurança das populações; 

 Subsiste um problema de modelo de policiamento que se manifesta no afastamento às 
populações, não obstante o esforço e dedicação dos profissionais das forças de segurança, que 
tentam colmatar essas situações; 

Considerando ainda: 

Que a segurança deve ser entendida como uma prioridade para todos; 

Que a falta de uma esquadra em Arroios põe em causa o policiamento de proximidade; 

Que a proximidade e a localização contribuem, em muito, para a diminuição da criminalidade; 

Que não podem ser os critérios economicistas a prevalecer quando se trata da segurança das 
populações. 

As eleitas pela CDU - Coligação Democrática e Unitária vêm propor a esta Assembleia de 
Freguesia, reunida em sessão ordinária a 27 de Junho de 2022, que delibere: 

1. Solicitar ao Governo a instalação de uma Esquadra da PSP na Freguesia de Arroios;  
2. Solicitar à Junta de Freguesia de Arroios que tome uma atitude dinâmica e determinada em 

defesa da existência de uma Esquadra da PSP em Arroios; 
3. Manifestar o seu apoio à população a favor de uma segurança e policiamento de 

proximidade; 
4. Enviar esta Moção a: 

 Ministério da Administração Interna; 
 Comando Metropolitano de Lisboa da PSP; 
 Assembleia Municipal de Lisboa; 
 Câmara Municipal de Lisboa. 

Arroios, 27 de Junho de 2022 
As eleitas pela Coligação Democrática e Unitária 
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