Intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Carlos Humberto de Carvalho
Assinatura de Protocolo e Contrato de Comodato com a PSP para instalação da 5ª Esquadra da PSP
31 de julho de 2015

Assinatura Acordo Cooperação PSP/MAI

Sua Excelência. Sr.ª Ministra da Administração Interna,
Exmo. Sr. Diretor Nacional da PSP,
Exmos. Srs. Representantes das diferentes entidades aqui presentes,
Minhas senhoras e meus senhores,
Bem-vindos ao Barreiro.

O Barreiro, como o todo nacional, precisa de forças de segurança.
Precisa de forças dotadas das condições necessárias a uma intervenção eficaz.
Constante. Construída com trabalho diário. Assente na proximidade. Ligada aos valores
da cidadania.

Precisa, particularmente, nos momentos exigentes que vivemos.
Quando a graves problemas se juntam elevados índices de desemprego e de
empobrecimento.
E mais quando, no Barreiro, a esta situação se soma um passado recente de
encerramento de indústrias, de fábricas, de empresas.
Um passado que, no nosso caso concreto, tinha representado já uma primeira vaga de
empobrecimento e desemprego.
Que contribuiu para o abandono de uma parte do património edificado.

Lembramos o contexto e lembramos as razões, para recordar também os motivos
pelos quais, desde o anterior governo, temos proposto e insistido na solução que hoje,
com alegria e confiança, concretizamos: A adaptação do edifício do antigo Café
Barreiro para a esquadra da PSP.
Este foi, e será, um edifício muito bonito.
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Ele é parte da nossa história. Recordo que foi aqui, nos tempos da ditadura fascista, da
resistência e da luta pela liberdade, que se realizou uma reunião do MUD Juvenil –
Movimento de Unidade Democrática.
Recordo também que esta reunião foi interrompida. Recordo a prisão de vários dos
seus participantes.
Este edifício foi depois pensão e sede de Movimento Associativo.
Agora será esquadra da polícia de segurança pública.
Parte do nosso passado, garantimos agora que ele é parte do nosso futuro.

Este edifício situa-se, como a generalidade conhecerá, numa zona que hoje necessita
de uma profunda intervenção de reabilitação urbana.
Também por isso, e na linha estratégica de intervenção nestes territórios que vimos
mantendo, era para nós fundamental construir este acordo com o Ministério da
Administração Interna e com a PSP.
Era para nós fundamental recuperar o edifício para a esquadra.
Foi com objetivos idênticos que, também há pouco tempo, chegámos a acordo com
três associações locais para transformar o antigo edifício da escola Conde Ferreira, a
poucos metros daqui, num polo de atividades artísticas e sociais.
É pelas mesmas razões que temos implementado diversos incentivos fiscais à
reabilitação de edifícios e é também com esta intenção que temos vindo a intervir com
obras públicas que irão continuar.

Exma. Sr.ª Ministra, Exmo. Sr. Diretor Nacional da PSP, minhas senhoras e meus
senhores.
Agradeço uma vez mais a vossa presença.
Este ato, e o passo que ele representa, são extremamente importantes para todos nós.
Espero e desejo sinceramente que eles representem um contributo para aumentar a
proximidade da PSP às populações.
Para que esta polícia possa exercer de forma mais eficaz e eficiente as suas funções.
Para que os seus profissionais tenham melhores condições para o exercício das suas
funções. Cientes que, sem as condições adequadas, as forças de segurança não
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conseguirão intervir eficazmente e atingir os resultados necessários ao bem-estar das
populações.
Exma. Senhora Ministra, é também neste sentido que lhe deixo o apelo para que,
connosco, ajude a encontrar uma solução mais adequada para as instalações da GNR
em Santo António, na Cidade Sol.

Exma. Senhora Ministra, Exmo. Senhor Diretor Nacional da PSP,
Minhas senhoras e meus senhores,
Muito obrigado pela vossa presença, particularmente pelos bons motivos que hoje
aqui nos juntam.
É uma honra receber-vos.
É com satisfação que vos recebemos.
Em meu nome, em nome da Câmara Municipal do Barreiro, muito obrigado.
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