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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Por diversas vezes o Partido Social Democrata alertou para o mau estado e para

a falta de condições materiais de grande parte das esquadras da Polícia de Segurança Pública

na Região Autónoma da Madeira.

Estas denúncias têm sido feitas diretamente à então Sra. Ministra da Administração Interna, em

audições regimentais e através da forma escrita por perguntas regimentais.

No dia 12 de fevereiro de 2016 e no dia 05 de maio de 2017, o Partido Social Democrata

chamou a atenção para a falta de condições materiais da esquadra da PSP da Ponta do Sol.

Esta última pergunta surgiu na sequência de um grande deslizamento de terras que ocorreu no

dia 02 de maio de 2017 a cerca de cinquenta metros da esquadra da PSP da Ponta do Sol e

que colocava em causa a segurança da referida esquadra.

Na altura o Partido Social Democrata defendeu a necessidade de ser encontrada com urgência

uma solução para a esquadra da Ponta do Sol tendo em conta a gravidade do deslizamento de

terras.

Apesar dos vários alertas até à data ainda não foi encontrada uma solução para uma nova

esquadra na Ponta do Sol.

Acontece que ainda esta semana tivemos conhecimento que caiu um muro colocando em causa

o acesso à referida esquadra.

De acordo com notícias vindas a público, o Ministério da Administração Interna terá decidido

instalar um Posto Móvel da Polícia de Segurança Pública na Ponta do Sol no seguimento da

queda parcial do muro da estrada de acesso à esquadra.

Assim e nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, a deputada do PSD, abaixo

assinada, apresenta ao Sr. Ministro da Administração Interna, as seguintes perguntas:
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Queda de muro junto a esquadra da PSP da Ponta do Sol.
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1)- Confirma ou não o encerramento do acesso à esquadra e da esquadra da Ponta do Sol dada

a queda parcial do muro de acesso?

2)- Confirma ou não a instalação de um posto móvel da PSP na Ponta do Sol?

3)- O referido posto móvel garante ou não a manutenção do atendimento ao público?

4)- Está ou não salvaguardado o policiamento no concelho da Ponta do Sol?

5)- Até quando funcionará o posto móvel da PSP?

6)- Qual o ponto de situação do estudo que está a ser “alegadamente” levado a cabo sobre este

assunto?

7)- Quando serão conhecidas as suas conclusões?

8)- Já houve diligências junto do Ministério da Justiça para uma eventual cedência da casa de

função dos magistrados ao MAI?

9)- Está ou não prevista a construção de um nova esquadra da PSP na Lei de Programação das

Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança do MAI ?

10)- Em caso afirmativo, quando está prevista a sua construção?

11)- Qual o espaço temporal previsto para a resolução desta situação?

Palácio de São Bento, 19 de janeiro de 2018

Deputado(a)s

SARA MADRUGA DA COSTA(PSD)
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