Ministério da Administração Interna

POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Comando Metropolitano do Porto

COMUNICADO DE IMPRENSA CONJUNTO
“OPERAÇÃO GAIA EM SEGURANÇA”
No período compreendido entre as 22H00 do dia 02 de Agosto e as 08H00 horas
do dia de hoje, decorreu uma operação conjunta, envolvendo a PSP do Porto e a
GNR – Comando Territorial do Porto.

A citada operação decorreu na área do concelho de Vila Nova de Gaia, de
acordo com as áreas de intervenção de cada uma das forças de segurança
implicadas e envolveu um total de 300 elementos.

De realçar que a operação em causa teve por objetivo a prevenção e combate
da criminalidade, aumento da visibilidade policial, fiscalização rodoviária,
fiscalização do exercício da segurança privada, fiscalização da legislação fiscal,
fiscalização de estabelecimentos, fiscalização da legislação ambiental e ainda
contribuir para o sentimento de segurança de todos os cidadãos.

Da presente operação conjunta resultaram:

Detenções:
•

25 indivíduos, sendo 19 por condução sob o efeito de álcool, 02 por tráfico
de estupefacientes, 02 por roubo na via pública e 02 por falta de
habilitação legal para a prática de condução de veículos automóveis.

Condutores fiscalizados:
•

a fiscalização de 1237 condutores e respectivas viaturas, dos quais 1073
foram submetidos ao teste de álcool no sangue, acusando 50 condutores
com uma TAS superior ao permitido na Lei.

Identificações
•

41 cidadãos identificados no âmbito da fiscalização de estabelecimentos;

•

08 vigilantes identificados no âmbito da fiscalização do exercício da
actividade de segurança privada.

Autos de Ocorrência
•

12 autos de ocorrência por posse e consumo de estupefacientes.

Autos de Notícia por Contra-Ordenação (ANCO):
•

190 ANCO por infracções ao Código da Estrada e demais Legislação
Rodoviária;

Consigo desde 1867,

•

Todos os dias!

23 ANCO por infracções verificadas no âmbito da fiscalização em 25
estabelecimentos;

•

03 ANCO por infracções no âmbito da legislação fiscal.

Apreensões:
•

Estupefaciente denominado Haxixe suficiente para cerca de 163 doses
individuais;

•

05 veículos automóveis;

•

113 peças de vestuário no âmbito da contrafação;

•

01 tômbola de cápsulas no âmbito da fiscalização de jogos afins de
fortuna e azar.

Os detidos irão ser presentes junto das respectivas Autoridades Judiciárias.

Comando Metropolitano do Porto, 03 de Agosto de 2013.
O Chefe do Núcleo de Imprensa e Relações Públicas
António José Veiga
Técnico Superior
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