
A PSP assinalou o Dia Europeu sem Carros
O Comando Metropolitano de Lisboa, através da Divisão Policial de Sintra assinalou o Dia Europeu sem Carros, no dia 22 de setembro, com o evento 
“Ciclopatrulhas da PSP pedalam em ação de sensibilização”, onde se reuniram as ciclopatrulhas de toda a área metropolitana. 
De Moscavide a Belém, as ciclopatrulhas apresentaram um policiamento de proximidade, com paragens em locais de maior afluência para a distribuição de 
folhetos de sensibilização com conselhos de segurança e de autoproteção.

Operação “Lua”
A Divisão Policial de Sintra, do Cometlis, realizou no dia 19 de julho, a Operação Policial “LUA”. 
No âmbito desta operação, as Equipas Policiais Integradas trabalharam para incrementar a proximidade e interação com a comunidade, tendo como 
objectivos promover junto da Comunidade conselhos policiais e de autoproteção que previnam a ocorrência de crimes durante o período de Verão, 
nomeadamente, Roubos (com especial incidência em telemóveis e outros aparelhos eletrónicos) e Furtos em residências e o aumento do sentimento de 
segurança da população. 

Dia Internacional da Juventude
A Polícia de Segurança Pública, através da Divisão Policial de Oeiras, festejou o Dia Internacional da Juventude, no Centro Nacional Desportivo do Jamor, 
em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude. 
No âmbito do tema “Jovens construindo a Paz” a PSP participou através do Grupo Operacional Cinotécnico e com exposição de meios policiais.

Dia Mundial da Conservação da Natureza
No dia 28 de Julho do presente ano, decorreu na Praia da Torre, em Oeiras, atividades (recolha de lixo e jogo Twister da Água) em função do Dia Mundial 
da Conservação da Natureza com a participação de cerca de 25 alunos do ATL Kasinha dos Iluminados, com a colaboração do Departamento de Ambiente 
e Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Oeiras (parceiros) o qual organizou o jogo "Twister da Água".

Jogo Solidário Fundação Benfica vs PSP - Estádio do Nacional do Jamor
No dia 16 de Julho de 2017 foi realizado um jogo solidário entre a Fundação Benfica e a Polícia de Segurança Pública, no Estádio Nacional do Jamor, em 
Oeiras.
À entrada, os espectadores entregaram bens alimentares sendo os mesmos revertidos à Santa Casa da Misericórdia de Oeiras e as crianças puderam 
usufruir de diversas atividades. 

Abertura do Ano Letivo 2017/2018
O Comando Metropolitano de Lisboa, através da Divisão Policial de Loures assinalou o início do ano letivo com o evento “Abertura do Ano Letivo 
2017/2018”, no Parque Verde da Várzea, na cidade de Torres Vedras. Esta iniciativa contou com exposições temáticas, aulas de dança, apresentação do 
GOC e a presença da mascote Falco com o intuito de prosseguir a política de proximidade com a comunidade educativa.

39th Capital Policing Europe
A Polícia de Segurança Pública, nomeadamente o Comando Metropolitano de Lisboa, acolheu a 39th Capital Policing Europe (CPE) nos dias 22 e 23 de 
setembro.
A Conferência dos Chefes de Polícia das Capitais Europeias é um evento anual que reúne os Comandantes das Polícias civis de todo o Continente Europeu, 
constituindo uma oportunidade de discussão e intercâmbio de ideias entre as Polícias Europeias ao nível estratégico, permitindo o debate de questões e 
preocupações atuais e contribuindo para a coesão, compreensão mútua e cooperação entre as Nações Europeias.

Ação de Sensibilização na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
No dia 07 de agosto, os elementos do MIPP, da 2ª Esquadra  1ª Divisão Policial, efetuaram uma ação de sensibilização sobre “Incêndios e Sismos”, junto de 
40 pessoas do Centro de Dia da Sé, pertencente à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
A boa relação mantida com esta instituição tem permitido iniciativas de sensibilização regulares, direcionados para os mais idosos sobre diversas temáticas 
quer através de conselhos de segurança, quer através de exemplos práticos que se adequam à vida real.

Operações Policiais na Baixa de Lisboa - Venda Ambulante
No decorrer do mês de agosto, a 2ª Esquadra  1.ª Divisão Policial, efetuou várias operações policiais, visando a atividade ilícita de venda ambulante 
verificada naquela área.
A PSP está atenta a esta problemática, principalmente, na venda de produtos dissimulados como produtos estupefacientes, tratandose de louro prensado 
e chá de malvas.
Em resultados das referidas operações, foram identificados vários indivíduos que se dedicam a esta atividade, bem como, apreendidos os materiais 
utilizados na prática. 

Inauguração das novas instalações da 34ª Esquadra – Olivais
No dia 18 de setembro, teve lugar a inauguração das novas instalações da 34ª Esquadra, na Freguesia dos Olivais, em Lisboa.
A cerimónia contou com a presença de ilustres convidados que fizeram as honras na abertura das novas instalações que se mantêm no mesmo edifício, 
mas num espaço contíguo às anteriores. 
Este novo espaço contempla vários gabinetes de trabalho, uma sala de Apoio à Vítima e um espaço aberto, destinado ao entretenimento e lazer de 
crianças.

Cedência de Viatura à PSP para patrulhamento
A Junta de Freguesia de Alvalade entregou à 18.ª Esq.ª da PSP um veículo elétrico destinado ao policiamento de proximidade. O protocolo foi assinado pelo 
Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, Dr. André Caldas, e pelo Exm.º Comandante Metropolitano da PSP de Lisboa, Superintendente Jorge 
Maurício.
Durante a cerimónia, os responsáveis sublinharam a importância deste contributo para a qualidade de vida e segurança dos cidadãos e destacaram a 
relevância da colaboração entre a Junta de Freguesia de Alvalade e a PSP, que têm vindo a trabalhar juntas em prol da segurança dos cidadãos.

Festival Super Bock Super Rock
Realizouse nos dias 13, 14 e 15 de julho a 23ª edição do festival Super Bock Super Rock no Parque das Nações, em Lisboa, utilizando a sala de espetáculos 
Meo Arena e o Pavilhão de Portugal, contando com segurança da PSP. Anualmente, a freguesia de Parque das Nações recebe este festival, considerado um 
dos mais importantes festivais de música de verão.

PSP em movimento
No dia 11 de julho, a 3ª Divisão Policial do Cometlis, através da Equipa do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade da 41ª. Esquadra – Bairro da 
Cruz Vermelha, em parceira com a PM de Lisboa e a Biblioteca Maria Keil, efetuou uma ação de sensibilização, no Parque Oeste, a qual incidiu sobre o tema 
“Cidadania em Movimento”.
A ação contou com a presença de cerca de 40 crianças e jovens onde se realçou a importância da visibilidade, proximidade e do trabalho desenvolvido pela 
PSP junto dos mais jovens.

Dia mundial de conservação da natureza
No dia 28 de julho, inserido no Dia Mundial da Conservação da Natureza, a 3ª Divisão Policial do Cometlis, através das suas Equipas do Programa Escola 
Segura em parceria com o Externato de Educação Popular e a Junta de Freguesia de Campolide, organizaram uma caminhada para a sensibilização da 
conservação da natureza, no Parque Florestal de Monsanto, onde cerca de 30 crianças recolheram algum lixo existente.
Foi patente a alegria e interacção das crianças e a sua sensibilidade para a necessidade de preservação da natureza.

Prevenção de fogos florestais
No dia 19 de agosto, a 3ª Divisão Policial do Cometlis, através da Equipa do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade da 37ª. Esquadra – Bairro da 
Serafina, efetuou uma ação de sensibilização ambiental no Parque dos Índios.
A ação contou com a presença de cerca de 200 pessoas, entre elas cerca de 60 crianças, as quais se mostraram bastante interessadas e agradadas, 
realçando o papel da proximidade e o trabalho da PSP no âmbito da proteção e preservação ambiental, bem como na prevenção dos incêndios.

Dia dos Avós
No dia 26 de julho decorreu o evento alusivo ao Dia dos Avós, no jardim Irmã Lúcia, perto da Praça de Londres. O evento foi organizado pelo Centro Dia do 
Alto da Pina e contou com a parceria da Polícia de Segurança Pública e onde este presente a Banda de Metais e a Mascote da PSP “Falco”,. Estiverem 
presentes 45 utentes do Centro e 45 crianças da Associação São João de Deus que, juntos, participaram nas actividades como jogos tradicionais, aulas de 
zumba e exposição de trabalhos.
Os elementos da Escola Segura da 5ª Divisão destacaram o objectivo primordial desta iniciativa de promover a intergeracionalidade e o envelhecimento 
ativo.

Dia Mundial da Conservação da Natureza
No dia 28 de Julho, as EPES da 5.ª Divisão Policial e as Brigadas de Protecção Ambiental do Comando Metropolitano de Lisboa, assinalaram o Dia Mundial 
da Conservação da Natureza.
Para esta iniciativa, contaram com a colaboração da Junta de Freguesia da Penha de França, onde foi utilizado o Salão Nobre para a realização da ação de 
sensibilização, alertando para as questões ambientais às 40 crianças da CAF daquela Junta e foi feita uma visita a Esquadra da PSP onde assistiram à  gestão 
de resíduos produzidos.

Atendimento Móvel Núcleo de Armas e Explosivos
O Comando Metropolitano de Lisboa, através do Núcleo de Armas e Explosivos, esteve no Largo dos Imperadores, em Manique do Intendente – Azambuja, 
no dia 14 de setembro, onde disponibilizou atendimento ao público para resolução de assuntos relacionados com armas.
Com esta iniciativa, houve a possibilidade de serem respondidas dúvidas colocadas pelos cidadãos, legalização ou renovação de licenças de uso e porte de 
arma, entre outros, aproximando a PSP ao cidadão.

Family Land
A Divisão Policial de Cascais, através das Equipas do MIPP, foi convidada a participar na 4ª edição do evento “Family Land”, subordinado ao tema “Investir 
na Família, construir o futuro”.
Esta iniciativa teve lugar nos dias 23 e 24 de setembro de 2017,  no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, onde as famílias tiveram à sua disposição 
diversas atividades, contando o evento com a visita de cerca de 8000 pessoas.

Dia Mundial da Conservação da Natureza
No dia 28 de Julho, foi realizada pelos elementos do MIPP e Brigadas de Fiscalização da Divisão de Cascais uma ação comemorativa do Dia Nacional da 
Conservação da Natureza. Esta iniciativa teve como objetivo consciencializar os  jovens para os problemas do meio ambiente e para necessidade urgente 
da sua conservação, sendolhes apresentados alguns conselhos: 

o    Não contaminar águas e campos;
o    Não deitar lixo no chão;
o    Não causar danos às árvores nem aos animais, respeitandoos;
o    Reciclar e reutilizar objetos;
o    Plantar, semear e cuidar da terra, nem que seja na hortinha da escola.

Semana da PSP
A Divisão Policial da Amadora, do Cometlis, realizou a Semana da 
PSP – 28 de junho a 02 de julho  no parque temático KidZania do 
Centro Comercial Dolce Vita  um parceiro socialmente sensível 
para a importância de levar a PSP aos mais jovens.
A PSP interagiu com as crianças e partilhou conselhos sobre 
cuidados a ter pelos mais jovens, dando a conhecer as suas 
valências e promovendo uma salutar aproximação à comunidade. 
Para além da exposição de meios policiais também houve várias 
simulações de ocorrências policiais, onde os mais jovens puderam 
ser polícias por um dia.


