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A Lei n.º 27/2006, de 3 de julho - Lei de Bases da
Proteção Civil - reconhece a relevância das Juntas de
Freguesia no âmbito da gestão de cenários de emergência e defende a sua intervenção em teatros de operações onde esteja em causa a proteção de civis. O referido diploma determina a criação de um Centro de
Operações de Emergência (COE), para que possa haver
uma resposta imediata e eficaz perante uma situação
de acidente grave ou catástrofe e, no n.º 1 do seu Artigo
43º - Unidades Locais, incumbe as comissões municipais de proteção civil de determinar a existência ou não
de unidades locais que devem corresponder ao território das freguesias, a sua constituição e as tarefas que
sobre si impendem.
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freguesia de Alvalade cujos processos de decisão e
aprovação já se encontram concluídos, faltando, apenas,
a sua colocação, sem prejuízo de , em colaboração com
as autoridades, designadamente, a PSP, se promover a
colocação do mesmo tipo de equipamentos noutros
locais da freguesia.
No sentido de reforçar as medidas de prevenção do
risco de aumento da insegurança, que resultará do
aumento da criminalidade que se pretende evitar, a
Junta de Freguesia, em colaboração com as entidades
competentes, incluindo a CML, apoia a constituição de
associações de guardas-noturnos, em conformidade
com a legislação e as normas regulamentares aplicáveis.

No âmbito da segurança de pessoas e bens, o executivo da Junta de Freguesia de Alvalade mantém o empenho nos Contratos Locais de Segurança, no âmbito dos
quais pretende estreitar, ainda mais, a já excelente
colaboração com a 18.ª Esquadra da PSP do Campo
Grande, com vista a melhorar o sentimento de segurança dos moradores e visitantes da Freguesia e garantir o
apoio aos residentes mais vulneráveis e em situação
de risco através dos agentes no terreno.
Tendo consciência que a segurança de pessoas e
bens é uma condição essencial para assegurar a
liberdade e a paz social, a Junta de Freguesia defende a utilização de meios preventivos e dissuasores de
atos que podem induzir à violência e ao ódio e, em
especial, fomentar sentimento de insegurança na
comunidade, levando a efeito todos os procedimentos, junto das entidades competentes, para a instalação de sistemas de vídeo-segurança, instando as
autoridades com competências nesses domínios a
proceder, no curto prazo, à instalação e funcionamento desses sistemas nos locais do território da
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