Ministério da Administração Interna

POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Comando Metropolitano de Lisboa

NOTA DE IMPRENSA
“Polícia Sempre Presente – Páscoa em Segurança 2013”
O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP realiza entre as 00H00 do dia 25 de Março e
às 24H00 do dia 31 de Março a Operação “Polícia Sempre Presente – Páscoa em
Segurança 2013”.
Pretende-se nesta época do ano, numa atitude proactiva e dissuasora diminuir os índices de
criminalidade e sinistralidade rodoviária registados na área do Comando Metropolitano de
Lisboa.
As Subunidades do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP ajustarão o emprego dos
meios humanos e materiais de que dispõe, de forma a concentrar a sua capacidade
operacional, no sentido de incrementar o sentimento de segurança dos cidadãos nas áreas
comerciais/turísticas, sistemas de transporte públicos e outros locais de grande
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concentração de pessoas, assegurando elevados índices de visibilidade.
Durante o período da operação, pretende-se intensificar as ações de regularização e de
fiscalização de trânsito, particularmente nas principais saídas e entradas dos centros
urbanos, nos períodos de maior fluxo de trânsito e em zonas de diversão noturna.
Pretende-se também desenvolver estratégias e técnicas de intervenção segundo critérios e
objetivos bem definidos, que garantam uma maior eficiência na ação, orientando o esforço
para as áreas de atuação consideradas mais críticas e adequadas ao cumprimento da
missão, prevenindo a atividade delituosa e a criminalidade emergente, controlando e
fiscalizando viaturas e suspeitos.
Durante este período a PSP de Lisboa vai executar ações de fiscalização direcionadas
especialmente para a deteção e autuação de infrações graves e muito graves, com
particular incidência para as que potenciam comportamentos perigosos, e de situações de
risco para a Segurança Rodoviária e Segurança em geral, tais como:
•

Excesso de velocidade;

•

Condução sob influência do álcool e de substâncias psicotrópicas;
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•

Utilização indevida de telemóvel durante a condução;

•

Não utilização dos cintos de segurança e dispositivos de retenção;

•

Desrespeito da sinalização luminosa;

•

Travessia de peões;

•

Insuficiências na iluminação;

•

Deficiências nos pneumáticos;

•

Falta de Seguro de Responsabilidade Civil;

•

Falta de Inspeção Periódica Obrigatória;

•

Transportes com excesso ou deficiente acondicionamento da carga.

No âmbito da prevenção pretende-se efetuar ações de forma a:
•

Promover a visibilidade nas áreas residenciais, tendo em conta que a saturação do
policiamento nas restantes áreas poderá provocar o desvio dos criminosos para a zona
residencial, potencialmente mais vulnerável;

•

Implementação de boas-práticas designadamente ao nível de distribuição de folhetos.

Pelo segundo ano consecutivo e em colaboração com Corpo Nacional da Polícia Espanhola
será reforçado o policiamento nas zonas turísticas, de forma a facilitar o contato com o
Consigo desde

grande número de Espanhóis que habitualmente nos visitam nesta época pascal.
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