
Assegurar um serviço policial que vai ao 
encontro das necessidades de Londres 

O que é a MPA? 

A Metropolitan Police Authority [Autoridade Policial Metropolitana] tem por objectivo 

assegurar a responsabilização da Polícia londrina relativamente aos serviços que presta 

aos habitantes da capital. 

A Autoridade tem como funções: 

 conseguir o melhoramento contínuo da forma como o policiamento é feito 

em Londres  

 aumentar a confiança da comunidade na Polícia de Londres  

 consultar as comunidades londrinas para se informar sobre o que estas 

esperam da Polícia  

 fiscalizar a gestão do orçamento da Polícia  

 apresentar um plano de policiamento anual que estabeleça metas para a 

Polícia  

A MPA tem conseguido verdadeiros benefícios para a população de Londres. O apoio da 

Autoridade foi decisivo para conseguir a introdução de 630 equipas de Safer 

Neighbourhoods [Bairros mais Seguros] em toda a capital. Cada equipa, constituída por 

agentes da Polícia e por Agentes Policiais de Apoio à Comunidade, está dedicada a 

trabalhar em parceria com a comunidade para impedir e reduzir a ocorrência de 

comportamentos anti-sociais, o crime e o medo do crime. 

O planeamento e a gestão do orçamento anual da Polícia, no valor de GBP3 mil milhões, 

é uma das responsabilidades principais da Autoridade. Aproximadamente 78% do 

orçamento provém do governo central, sendo o restante valor obtido através do imposto 

autárquico aplicado em Londres pelo Mayor [Presidente da Câmara]. 

A Autoridade promove a igualdade e a diversidade dentro do serviço policial, 

desenvolvendo em parceria o seu trabalho para assegurar que todas as pessoas que 

vivem e trabalham na capital sejam tratadas com respeito. 

 



Forma como funciona a MPA 

A MPA possui 23 membros – ou seja, 12 Membros da Assembleia Londrina que são 

eleitos, 4 magistrados e 7 membros independentes, todos com um mandato de quatro 

anos. 

Cada um dos membros está estreitamente associado a um dos bairros londrinos e é 

responsável por estabelecer a ligação com a Polícia local e outras entidades que 

trabalham com o objectivo de reduzir o crime ao nível local. A Autoridade considera que 

trabalhar em parceria é a forma mais eficaz de conseguir alcançar o nosso objectivo de 

tornar Londres na cidade mais segura. 

Os membros reunem-se com regularidade em comissão para discutir sobre a política 

policial e monitorizar o desempenho. Recomendam alterações que proporcionam 

melhoramentos e vão ao encontro das necessidades das comunidades de Londres. 

Ouvir os habitantes de Londres 

Uma parte essencial das funções da MPA é consultar a população de Londres acerca da 

Polícia, do seu desempenho e da forma de o melhorar. 

Esta consulta ajuda a MPA a informar-se sobre quais as prioridades que deverão ser 

definidas para a Polícia para o ano seguinte. 

As formas de consulta abrangem: 

 Safer London Panel [Junta para uma Londres mais Segura] 

A junta de cidadãos da Autoridade constituída por 3.000 pessoas que 

representam a população de Londres. É-lhes pedido para darem a sua 

opinião sobre questões específicas acerca da forma como Londres é 

policiada.  

 Empenhamento da comunidade em todos os bairros  

A MPA está apostada em assegurar a todos os bairros de Londres um meio 

para comunicar com a sua Polícia local.  

Isto normalmente toma a forma de um Grupo Consultivo da Polícia Comunitária, mas 

em algumas zonas estão a ser desenvolvidos outros métodos. 

A MPA toma parte em numerosos eventos e organiza programas que visam a 

participação da comunidade em toda a capital. As informações sobre estes eventos são 

publicadas no nosso Website. 



 

Assembleias públicas da MPA 

As assembleias da comissão da MPA estão abertas ao público e todos são bem-vindos. 

As datas, horas e relatórios destas assembleias vêm publicados no Website da MPA, 

podendo também ser obtidos nas bibliotecas públicas. 

A sala de reunião pública permite o acesso a cadeiras de rodas e dispõe de um sistema 

de em ciclo. Podem ser proporcionadas facilidades especiais, incluindo intérpretes BSL e 

operadores de teclado fonético, mediante marcação prévia. 

A Autoridade Metropolitana de Londres tem como objectivo: 

 conseguir verdadeiros benefícios para Londres  

 tornar a Polícia responsável perante os londrinos  

 trabalhar em parceria para tornar Londres na metrópole mais segura do 

mundo  

 

Para contactar a MPA (informações gerais) 

Tel: 020 7202 0202 

Minicom: 020 7202 0173 

Fax: 020 7202 0246 

E-mail: enquiries@mpa.gov.uk  

Ou escrever para: 

Enquiries 

Metropolitan Police Authority 

10 Dean Farrar Street 

London SW1H 0NY 

Tradução da informação da MPA  
Não fornecemos automaticamente traduções da nossa informação disponível no nosso 

Website. Todavia, podemos proporcionar documentos na sua língua, a pedido. 

Forneceremos as traduções logo que possível.  



Para solicitar uma tradução, queira contactar: 

Online Communications 

The Metropolitan Police Authority 

10 Dean Farrar Street 

London 

SW1H  0NY 

E-mail: webenquiries@mpa.gov.uk  

Tel: 020 7202 0219 (por favor apresente os pedidos em língua inglesa) 

Minicom: 020 7202 0173 

Fax: 020 7202 0241 

 

 


