
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 18,70 x 21,63 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 76888859 24-09-2018

* SEGURANÇA 

Operação Comércio Seguro - Fase 2 'COMÉRCIO SEGURO' PEDIU 
REFORÇO DA ILUMINAÇÃO 
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Zonamento de fase 2 do Comércio Seguro 

Limite Administrativo de Freguesia 
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Depois de ter alcançado mais de 700 espaços comerciais na baixa, a operação 'Comércio Seguro' vai calcorrear outras zonas da cidade do Funchal. 

52% dos estabelecimentos 
da baixa tem videovi ância 
RICARDO DUARTE FREITAS 
rfreitas@dnotícias.pt  

Pouco mais de metade dos estabele- 
cimentos comerciais da baixa da ci- 
dade do Funchal estão protegidos 
com sistemas de videovigilância. 
Esta é uma das conclusões da pri- 
meira fase da operação 'Comércio 

Seguro', uma iniciativa da Câmara 
Municipal do Funchal (CMF), em 
parceria com a Polícia de Segurança 
Pública (PSP) e com a Associação de 
Comércio e Indústria do Funchal 
(AC IF). 

Um dos itens que constavam do 
inquérito realizado junto dos co- 
merciantes durante a primeira 
fase da operação, que incidiu no 
centro histórico da cidade, versava 
sobre os sistemas activos de segu- 
rança. 

Dos 763 estabelecimentos co- 
merciais abrangidos por esta cam- 
panha de sensibilização, 52% res- 
ponderam que possuem circuito 
interno de videovigilância, apurou 
o DIÁRIO junto de fonte do Gabi- 
nete da Presidência da CMF. 

A maioria equipou as instala- 
ções com outros mecanismos de 
protecção: 65% indicaram possuir 
alarme anti-intrusão. Por outro 
lado, apenas 9% admitiram pos- 
suir grades nos vãos como sejam, 
nas montras ou nos acessos. 

Os dados são conhecidos agora, 

■ Paulo Cafôfo destaca que a recepti-
vidade por parte dos comerciantes 
tem superado as expectativas das en-
tidades envolvidas, com proprietá-
rios e funcionários a valorizarem a 
acão num tema como este, e a apro-
veitarem a oportunidade para parti-
lhar algumas experiências pessoais, 
em que foram vítimas de assalto. A 
própria PSP ficou a conhecer melhor 
algumas das técnicas, numa aborda-
gem enriquecedora para todas as par-
tes. 
"Esta operação também está a possi-
bilitar às entidades em causa auscul-
tarem as preocupações e os anseios 
dos comerciantes na primeira pessoa, 
uma informação que cada parceiro, 
no quadro das suas competências, 
tem vindo a processar, definindo ac-
ções no sentido de agir em conformi-
dade, tal como foi compromisso assu-
mido por todos", explicou o autarca. 
No caso da autarquia, verificou-se 
que uma das observações recorrentes 
prendia-se com a vontade dos comer-
ciantes verem reforçada a iluminação 
pública de algumas ruas. 
A Câmara Municipal do Funchal rea-
lizou, por isso, o levantamento das zo-
nas mais escuras e desencadeou, de 
seguida, um projecto de reforço e mo-
dernização da iluminação pública da 
baixa da cidade. 
"Melhorámosnão só a segurança da 
rua, mas também a sua capacidade 
para atrair clientes", apontou Paulo 
Cafôfo. "É esta relação de proximida-
de e de causa-efeito que queremos 
continuar a estimular junto dos nos-
sos comerciantes, demonstrando que 
as suas preocupações são válidas e 
são efectivamente ouvidas", indicou. 
O projecto em causa será executado 
em duas fases, já começou a ser con-
cretizado na Rua das Pretas e repre-
senta um investimento inicial de 65 
mil euros da autarquia. 

ção do Comércio, com vista ao in- 
cremento da segurança urbana, 
por via da sensibilização dos nos- 
sos comerciantes, estando igual- 
mente em linha com o policia- 
mento de proximidade, que já é 
praticado pela PSP", salientou. 

A operação 'Comércio Seguro' 
tem permitido actualizar infor- 
mação relativa aos estabelecimen- 
tos comerciais do concelho, desi- 
gnadamente contactos e o conhe- 
cimento de sistemas de protecção 
e vigilância, informações que po- 
dem vir a ser fundamentais na 
gestão de futuras ocorrências en- 
tre comerciantes e autoridades. 

A criação de uma linha de 
emergência dedicada ao Comér- 
cio Seguro, foi um dos resultados 
da primeira fase da acção. Uma 
solução que visa tornar mais efi- 
ciente a intervenção dos agentes 
de segurança perante a denúncia 
de furtos, dentro do modelo que já 
é aplicado pela PSP com outras li- 
nhas telefónicas dedicadas, como 
é o caso da 'Escola Segura'. 

queiram associar aos trabalhos. 
"Esta é a consequência lógica de 

urna operação que tem superado 
as nossas expectativas e que foi 
um grande sucesso no centro his- 
tórico da cidade", assinala o presi- 
dente da CMF, Paulo Cafôfo. 
"Nesta segunda fase, era imprete- 
rível descentralizar e desenvolve- 
mos, por isso, um planeamento 
ambicioso, que se vai desdobrar 
ao longo da próxima semana, pe- 
los núcleos comerciais de referên- 
cia de praticamente todas as fre- 
guesias do concelho", acrescentou 
o autarca, citado pelo chefe de Ga- 
binete. 

Paulo Cafôfo acompanhou, na 
primeira fase, as equipas de cam- 
po nas abordagens porta-a-porta. 
A operação é considerado pela au- 
tarquia um "excelente exemplo de 
como urna boa cooperação entre 
entidades pode maximizar o al- 
cance do serviço público". 

"Esta é uma acção desencadea- 
da pelo Município e que decorre 
do nosso Programa de Revitaliza- 

numa altura em que arranca, já a 
partir de hoje, a segunda fase da 
operação 'Comércio Seguro', uma 
iniciativa que tem por objectivo 
apelar, junto do comércio local, 
para a adopção de boas práticas de 
segurança, que muitas vezes são 
descuradas, mas que podem fazer 
toda a diferença em termos de 
prevenção, perante situações de 
furto. 

Recorde-se que a primeira fase 
da iniciativa percorreu toda a bai- 
xa da cidade no passado mês de 
Março, com equipas compostas 
por representantes dos três par- 
ceiros envolvidos, e chegou a 763 
estabelecimentos. 

Desta feita, as equipas vão des- 
locar-se às zonas comercialmente 
mais activas das diferentes fregue- 
sias, em Santo António, São Marti- 
nho, São Roque, Monte, Santa Ma- 
ria Maior, São Gonçalo, Santa Lu- 
zia, Imaculado Coração de Maria 
e São Pedro, tendo já sido infor- 
madas disso mesmo todas as Jun- 
tas de Freguesia em causa, caso se 
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DAR 1 
de Notícias 

NACIONAL 
EMPATA 
NA CASA 
DO FEIRENSE 
Alvinegros viram dois 
golos serem anulados 
pelo VAR P.16 E 17 

MADVTn  

DAS LOJAS SEM 
1k 

VIGILANCIA 
Apenas 52% dos estabelecimentos comerciais 
da baixa do Funchal têm circuito interno de 
videovigilância e só uma minoria tem grades 
nas montras ou acessos. Hoje arranca, no resto 
das zonas activas do concelho, a segunda fase 
da operação 'Comércio Seguro, uma iniciativa 
da CMF em parceria com a Polícia e a ACIF P.2 
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PROCESSO NA CADEIA MULHER APANHADA 
A CONDUZIR 
COM 3,08 G/L 
DE ÁLCOOL 
NO SANGUE P 12 

A ULTIMA TRAVESSIA 
DE JOÃO BELA Director do Estabelecimento Prisional 

do Funchal apresentou queixa-crime 
contra o presidente do Sindicato 
Nacional do Corpo cia Guarda Prisional, 
na sequência da denúncia de iimções 
extra dos guardas P.3 

O comandante, que realiza hoje a derradeira 
viagem inter-ilhas no comando do Lobo Marinho, 
diz que agora há picos de mau tempo com violência 
extrema P.26 E 27 •  Câmara. do Porto Santo 
propõe voto de louvor ao oficial de marinha P.5 


