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— No âmbito da segurança e proteção das pessoas, 
a Junta de Freguesia de Alvalade propõe-se imple-
mentar um projeto de disponibilização gratuita de 
equipamentos de DAE (Desfibrilhação Automática 
Externa) nos locais de maior concentração de públi-
co. Nesse sentido, irão equipar-se os Equipamentos 
e Espaços Públicos da Freguesia de Alvalade com 
dispositivos DAE de última geração, acompanhados 
da respetiva formação em Suporte Básico de Vida e 
Desfibrilhação Automática Externa aos elementos 
dos corpos de bombeiros, forças policiais, assisten-
tes operacionais das escolas e dos recintos despor-
tivos, de lazer e de recreio da Freguesia;

— Criar, em articulação com os Serviços Municipais de 
Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa, a ULPCA 
- Unidade Local de Proteção Civil de Alvalade que traba-
lhará em conjunto com a 3.ª Companhia do Regimento 
de Sapadores de Bombeiros de Lisboa, a 18.ª Esqua-
dra da PSP do Campo Grande, a reitoria da Universida-
de de Lisboa e as restantes “forças vivas” da freguesia, 
nas ações de formação em "Planeamento Local de 
Emergência para Agentes Locais das Juntas de Fregue-
sia". Esta formação, bem como a preparação e atuali-
zação dos futuros membros da ULPCA, passará também 
pela participação em exercícios e simulacros para 
treinar a capacidade de resposta em situações de 
catástrofe e emergência;

— A Junta de Freguesia de Alvalade mantém o empe-
nho nos Contratos Locais de Segurança, no âmbito 
dos quais estreitaremos ainda mais a já excelente 
colaboração com a 18.ª Esquadra da PSP do Campo 
Grande, com vista a melhorar o sentimento de segu-
rança dos moradores e visitantes da Freguesia e 
garantir o apoio aos residentes mais vulneráveis e 
em situação de risco através dos agentes no terreno;

— Promover, junto da CML, a instalação do sistema de 
vídeo segurança na Cidade Universitária e, tendo em 
atenção as decisões das entidades competentes em 
razão da matéria, com vista a aumentar a segurança 
(o sentimento de insegurança limita a liberdade das 
pessoas) e diminuir a ocorrência de situações que 
causam dano e põem em causa a segurança das 
pessoas, avaliar a necessidade de se instalarem novos 
sistemas e apoiar a constituição de associações de 
guardas-noturnos na Freguesia de Alvalade; 

— Reforçar as ações de prevenção de riscos, em 
especial, nas imediações das escolas, creches e 
jardins de infância;

— Com vista a diminuir o risco de peões e promover 
uma condução preventiva, desenvolver, em articula-
ção com a CML, a colocação de passadeiras com 
desenho de aparência tridimensional; 

— Desenvolver, em colaboração com a CML, um 
projeto que vise a remoção de trotinetas abandona-
das nos passeios ou fora dos locais destinados.
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