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Polícias Municipais:

Um olhar sobre a Proteção da 

Comunidade Local

Paula Magalhães 

Vereadora da Polícia Municipal 

Câmara Municipal de Loures



Natureza da Polícia Municipal

✓ Serviço municipal especialmente vocacionado para o exercício de 

policia administrativa 

Atribuições da Polícia Municipal

✓ Fiscalizar na área da sua jurisdição o cumprimento das leis e

regulamentos que disciplinem matérias relativas às atribuições das

autarquias e à competência dos seus órgãos.

✓ Cooperar com as forças de segurança na manutenção da

tranquilidade pública e na proteção das comunidades locais.



Objetivos

✓ Prossecução do interesse público em prol do cidadão, contribuindo para a

melhoria da qualidade de vida da população.

✓ Melhoria do espaço público, contribuindo para a redução de condutas

impróprias que dificultem a consolidação do exercício de cidadania.

✓ Fomentar o conhecimento recíproco polícia/cidadão, numa relação de

proximidade e confiança mútua.

✓ Garantir o exercício de funções administrativas de que está investida.

✓ Ajudar os munícipes a viver e a conviver melhor no concelho, permitindo

melhorar o ambiente urbano e a organização da vida em comum.



Agentes de Proteção Civil

Bombeiros

Polícia Segurança 
Pública

Instituto 
Nacional de 
Emergência 
Médica

Polícia 
Municipal

Guarda 
Nacional 

Republicana

Proteção Civil 



Os agentes de proteção civil, e em especial as polícias
municipais, devem desempenhar um papel de mediadores,
conciliadores e gestores de conflitos.



1. Observa

2. Regista

3. Compreende e interpreta o incidente 

4. Tem a visão da melhor abordagem para

solucionar os problemas

O Polícia…



No âmbito da sua atividade a Polícia Municipal deve:

✓ Conhecer cada território

✓ Conhecer a realidade social, demográfica e económica

✓ Conhecer as problemáticas envolventes

✓ Envolver a população

✓ Estabelecer parcerias com os agentes locais

✓ Responsabilizar a comunidade



No âmbito da sua atividade a Polícia Municipal deve:

✓ Contribuir para o sentimento de segurança

✓ Contribuir para a coesão social

✓ Ter uma intervenção assertiva

✓ Ajustar a sua capacidade de resposta às necessidades da

comunidade

✓ Participar ativamente na comunidade

✓ Dar uma maior voz à comunidade de forma transparente



A Polícia Municipal deve:

✓ Orientar a sua ação para os problemas 

✓ Criar soluções

✓ Gerar laços/pontes com a comunidade



Ações de sensibilização/fiscalização Policiamentos de proximidade

=

A prevenção



+ Policiamento + Qualidade de Vida


