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Reunião do Conselho Municipal de Segurança 

 
Ata – 19 de setembro de 2019 / 15H30  

 
 

Ao décimo nono dia do mês de setembro do ano dois mil e dezanove, pelas quinze 

horas e trinta minutos, no Auditório do Mercado do Livramento em Setúbal, reuniu o 

Conselho Municipal de Segurança de Setúbal, com a seguinte ordem de trabalho: 

 

1.   Aprovação do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança; 

2.   Análise da sinistralidade no Concelho de Setúbal nos primeiros 6 meses do 
ano; 

3.   Análise da criminalidade no Concelho de Setúbal nos primeiros 6 meses do 
ano; 

4.   Informações; 

 
Estiveram presentes na reunião as seguintes entidades: 
 

- Ver Anexo A (Registo de Presenças). 
  

 

A reunião iniciou-se com os votos de boas vindas por parte do Sr. Vereador Carlos 

Rabaçal, que informou que as conclusões da reunião deste Conselho Municipal de 

Segurança serão obrigatoriamente enviadas ao Ministério da Administração Interna 

e ao Ministério da Justiça.  

 

Ponto 1 - Aprovação do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança 

José Luis Bucho (SMPCB), apresentou as principais alterações que o regulamento 

sofreu, sendo que a mais notória consiste na saída do grupo de cidadãos indicados 

pela Assembleia Municipal. As reuniões do Conselho passam a ser públicas, e 

passou a existir também um Conselho Municipal de Segurança Restrito, onde 

participam a Presidente da Câmara ou o Vereador responsável pelo 
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acompanhamento das questões de segurança, bem como as forças de segurança 

presentes no concelho. 

Após discussão da Proposta de Regulamento nos seus diversos pontos, o 

Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Setúbal foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Ponto 2 - Análise da sinistralidade no Concelho de Setúbal nos primeiros 6 

meses do ano  

Iniciou este ponto o Comissário Óscar Sanches, Comandante da Divisão de Setúbal 

da Polícia de Segurança Pública, com uma apresentação sobre a sinistralidade e 

criminalidade (ponto 3 da Ordem de trabalhos) na área de atuação da PSP em 

Setúbal. (Anexo B) 

Verifica-se uma ligeira redução do número de acidentes e feridos em relação ao 

período homólogo do ano anterior e um ligeiro aumento nos números da 

criminalidade, situação normal, uma vez que a criminalidade tem vindo a diminuir 

muito nos últimos anos. 

Carolina Rosa (GNR), apresentou os dados relativos à sinistralidade na área de 

atuação da Guarda Nacional Republicana, (Anexo C) destacando-se uma redução 

do número de atropelamentos e um ligeiro aumento do número de colisões. Os 

dados do anexo C, dizem respeito à sinistralidade do primeiro semestre, mais os 

meses de julho e agosto. 

Celestina Neves (Presidente U. F. de Azeitão), interveio no sentido de alertar a 

situação das Estradas Nacionais (EN10 e EN379). O piso destas vias não se 

encontra em condições mínimas de segurança, e que a Infraestruturas de Portugal 

SA, não dá resposta às solicitações da Autarca, respondendo recentemente que não 

iriam fazer qualquer intervenção nas vias identificadas. Entende que o Conselho 

Municipal de Segurança deverá intervir junto das Infraestruturas de Portugal. 

Manuel Véstias (Presidente Junta de Freguesia do Sado), alerta para o desgaste e 

necessidade de intervenção no piso das vias, um pouco por toda a freguesia do 
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Sado, assim como na sinalização horizontal, nomeadamente nas passagens de 

peões.  

José Luis Bucho (SMPCB), informou que foi decidido em sede de reunião da 

Subcomissão Permanente da Comissão Municipal de Proteção Civil, realizada em 

04 de setembro de 2019, remeter a este Conselho a deliberação com a sugestão de 

chamar a uma reunião a IP, uma vez que não dão resposta aos ofícios enviados, 

pelas Juntas de Freguesia e pela própria Câmara. 

Nuno Costa (Presidente J. F. de S. Sebastião), solicitou às Forças de Segurança, 

mais dados sobre os assuntos apresentados, nomeadamente as causas das 

ocorrências e sua localização, para poder ser feita uma análise mais fina e 

eventualmente serem tomadas medidas de mitigação. 

José Belchior (Presidente U. F. Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra), alertou para o 

elevado número de acidente junto ao Posto da GALP na EN10, relacionado com o 

atravessamento de um lado para o outro da via, situação já reportada à 

Infraestruturas de Portugal, e uma vez mais sem resposta. 

Vereador Carlos Rabaçal, informou que existe o plano de mobilidade da autarquia, e 

que as forças de segurança devem analisar em conjunto com a Divisão de 

Mobilidade e Trânsito(DIMOT) essas questões, para em conjunto resolver o 

problema. 

José Madeira (CMS/DIMOT), informou que a aquisição de uma máquina de pintura 

de sinalização horizontal por parte da Câmara, permitiu que estejam a fazer um 

pouco por toda a cidade, intervenções na pintura de vias e sinalização de 

passadeiras, priorizando algumas situações junto a estabelecimentos de ensino e 

centro da cidade, pelo elevado número de utilizadores. Pretende alargar a 

intervenção a todas as áreas do município.  

 

Ponto 3 – Análise da criminalidade no Concelho de Setúbal nos primeiros 6 

meses do ano 
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Carolina Rosa (GNR), apresentou os dados relativos à criminalidade na área de 

atuação da GNR, (Anexo D) salientado o aumento de crimes contra o património, e a 

redução de crimes contra as pessoas. De uma forma geral, houve um aumento da 

criminalidade no primeiro semestre relativamente ao período homólogo do ano 

anterior.  

Vereador Carlos Rabaçal, fez notar a tendência para a estabilização da 

criminalidade, com alguma subida.  As causas podem ser diversas e vale a pena 

perceber o impacto do crescimento da cidade com o aumento do crime. 

A ação das forças de segurança, à semelhança de outras áreas da vida da cidade, 

tem que acompanhar o crescimento da mesma, nomeadamente no reforço do seu 

efetivo. 

Manuel Santos (Presidente J. F. Sado), referiu a preocupação com a localização da 

GNR, que se encontra dentro da cidade, distante da sua área de intervenção, o que 

poderá ter efeitos negativos nos seus tempos de deslocação para ocorrências. O 

próprio estado de conservação das instalações deixa preocupação, e que se deveria 

pensar numa eventual relocalização daquela força. 

José Luis Bucho (SMPCB), informou que a situação já fora discutida em sede do 

Conselho Municipal de Segurança Restrito, e que oportunamente será apresentada 

ao Ministério da Administração Interna, a proposta de um projeto integrado 

(Bombeiros, CMOS, GNR e eventualmente o Comando da PSP) no mesmo local, 

criando sinergias entre entidades.  

Alcobia Portugal (Policia Marítima), informou que na sua área de atuação apenas 

tem registo de pequenos furtos a equipamentos de embarcações, mas muito 

residuais face às outras forças de segurança. 

Manuel Santos (Presidente J. F. Sado), mostrou preocupação com a existências de 

alguns furtos a embarcações, bem como vandalismo, quer junto ao Moinho de maré 

da Mourisca, quer junto à rampa das Baleias.  

Nuno Costa (Presidente J. F. de S. Sebastião), informou que no Bairro de São 

Domingos, a existência de imóveis ocupados, cria por parte dos ocupantes situações 

de intimidação e extorsão a pessoas, desacatos, ocupação ilegal de via, bem como 
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outras, levando a que as pessoas se sintam muito incomodadas, juntando-se no 

sentido de se auto protegerem e que a curto prazo, a situação pode mesmo ficar 

descontrolada. É necessária uma abordagem multidisciplinar e que deverá ser 

célere.  

Óscar Sanches (PSP), informou que é uma situação complexa e que não se resolve 

de forma rápida. A resolução destas questões passa pela apresentação de queixa 

por parte dos proprietários, e que em muitos casos estes não se importam. O 

processo passa sempre por uma decisão judicial. 

Nuno Folques (UF Setúbal), informou que o mesmo se passa no bairro dos 

pescadores. 

Vereador Carlos Rabaçal, agradeceu às forças de segurança as apresentações 

feitas.  

 

Ponto 4 – Informações 

José Luis Bucho (SMPCB), fez um ponto de situação dos incêndios rurais, desde o 

dia 01 de janeiro, onde se registaram 30 ignições, correspondendo a uma área 

ardida de 11 hectares de mato e 4 hectares em terrenos agrícolas, num total de 15 

hectares. 

 

David Domingues (CBSS), mostrou preocupação com as reconstruções em curso 

em alguns edifícios na cidade, que estão a substituir as coberturas com painéis tipo 

Sandwich, o que em caso de incêndio favorece a propagação do mesmo. 

 

Próxima reunião do Conselho Municipal de Segurança ficou agendada para o dia 05 

de dezembro às 15H30. 

A reunião terminou eram dezassete horas e trinta e cinco minutos. 

Setúbal, 19 de setembro de 2019 


