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RECOMENDAÇÃO 

Reabertura Esquadra de Carnide 

 

Os eleitos do PCP tiveram conhecimento da decisão da PSP de entregar a chave da esquadra local 

de Carnide, Esquadra 42, à Câmara Municipal de Lisboa, um ato simbólico que permitirá a 

reabilitação e a reabertura destas instalações tão úteis e necessárias à segurança das Pessoas.  

 

Esta esquadra da PSP foi encerrada no dia 16 de outubro de 2019, na sequência de um relatório da 

Delegada de Saúde, devido à falta de condições de higiene e de saneamento existentes no local. O 

encerramento da esquadra de Carnide gerou o descontentamento da população da freguesia, que 

defende e exige a reabertura desse equipamento. 

 

Em fevereiro de 2020, o Ministério da Administração Interna anunciou que pretende construir uma 

nova esquadra da PSP em Carnide. A Câmara Municipal de Lisboa defendeu – nomeadamente em 

moção aprovada pela Câmara Municipal de Lisboa – que esta esquadra deve ser requalificada e 

reaberta, independentemente dos planos do Governo quanto à reorganização das esquadras na 

cidade. 

 

Também, na Assembleia Municipal de Lisboa foi aprovada uma moção, no dia 18 de Fevereiro de 

2020 defendendo a reabertura da Esquadra de Carnide. 

 

Assim, o Grupo Municipal do PCP propõe que a Assembleia Municipal de Lisboa, na sua 

reunião de 30 de Junho de 2020 delibere recomendar à Câmara Municipal de Lisboa que: 

 

1. Realize as obras de requalificação da esquadra criando as condições que possibilitem a sua 

reabertura tal como deliberou em Fevereiro deste ano; 

 

2. Continue a defender junto do governo a manutenção destas instalações como esquadra da 

PSP em Carnide, independentemente dos planos que possam existir no que respeita à reorganização 

das esquadras na Cidade de Lisboa. 

 

3. Remeter a presente recomendação para o MAI. 

 

 

Pelo Grupo Municipal do PCP 

 

O Deputado Municipal 

 

- Fábio Sousa - 

 

mailto:aml.pcp@cm-lisboa.pt

