
 
 

 
 

1 – Que importância têm as instalações [policiais] no atendimento ao 

público e o que pensa dever ser concretizado para uma maior 

humanização dos locais de atendimento [nos postos policiais]? 
O espaço físico que nos rodeia tem interferência nas nossas acções e reacções e em tudo 

o que pensamos ou fazemos. Basta pensar na solenidade das salas de audiências dos 

tribunais para percebermos o porquê de tantas vezes haver aparentemente mais respeito 

pelas instituições judiciárias, mas também mais artificialidade nos depoimentos e, às 

vezes, por omissão, falta de absoluta verdade no resultado dos interrogatórios e das 

inquirições. As pessoas comuns sentem-se intimidadas pela imponência dos espaços.  

Nas esquadras é o contrário. Não há solenidade possível. Reina a proximidade e a 

informalidade. Os meios materiais são exíguos e por isso os espaços, quantas vezes, 

miseráveis. O cidadão fala ao guichet, com um vidro de permeio, à distância, sem 

contacto visual. Tem que gritar para ser ouvido. Ou tem que aguardar em corredores ou 

salas inapropriadas. E, pior, tem que contar o que o leva à esquadra, a maior parte das 

vezes assuntos privados ou melindrosos, à frente de terceiros que aí aguardam a sua vez. 

Ou ao lado de outros cidadãos que aí se dirigem para fazer as suas denúncias e queixas. 

Ou defrontados com o burburinho da chegada de detidos. 

Não há espaços próprios ou apropriados. Não há privacidade ou tranquilidade. Não há 

condições de trabalho em serenidade. Perde o cidadão e perde a polícia. 

A maior humanização dos locais de atendimento é necessária. Mas não se pode perder 

de vista que a humanização pressupõe sempre a pessoa. E neste caso as pessoas. A 

pessoa do polícia e a pessoa do cidadão. Seja ele vítima ou agressor. Seja ele detido ou 

queixoso. E por isso o local de atendimento pode ser inadequado ou degradado e o 

atendimento humano; e, vice-versa, o local de atendimento pode ser excelente e o 

atendimento péssimo e degradante.  

As pessoas fazem os locais. Os locais não fazem as pessoas. 

Os locais devem ser pensados e construídos para que as pessoas neles se sintam 

confortáveis, livres e não constrangidas e para que as tarefas que aí se desempenhem 

fluam com naturalidade, eficácia e eficiência.  

Mesmo os locais destinados à detenção devem ter condições mínimas. De dignidade. De 

segurança. De higiene. De conforto. E de privacidade. 

 

2 – Quais as necessidades e as expectativas do cidadão nas suas 

deslocações às esquadras [policiais] e o que é que falha, em concreto, 

para uma assistência de qualidade [pelas polícias]? 
Não se pode esperar que o cidadão, quando se desloca à esquadra, pense em prioridades 

na prevenção e na investigação criminal. É a sua questão que o ocupa e preocupa. Por 

menor que pareça aos olhos do polícia. O cidadão espera imediato atendimento. 

Compreensão do seu problema. Prontidão na resposta. Actuação no terreno. Resolução 

da situação. 

A polícia, porém, não tem solução para tudo. Não pode ultrapassar ou resolver todas as 

situações que lhe são colocadas. Pode, no entanto, explicar ao cidadão a sua actuação ou 

os passos que este tem que dar ou as fases dos processos ou dos procedimentos que tem 



 
 

 
 

de acompanhar ou adoptar. Pode aconselhá-lo a procurar ajuda especializada. Seja 

advogado. Seja médico. Seja psicólogo ou psiquiatra. Seja na Segurança Social ou 

noutro organismo do Estado ou instituição privada, por exemplo de ajuda ou de 

solidariedade social. 

O que falta pois em concreto para uma assistência de qualidade é a maior parte das 

vezes o tempo e a paciência, a explicação e a informação devidas. 

Porque o cidadão não espera milagres. Mas espera – e às vezes desespera – para ser 

atendido como pessoa. Com calma. Com respeito. Com urbanidade. Com simpatia. E 

com eficiência. 

Por que o serviço da polícia é, mais do que um serviço à colectividade, uma tarefa de 

ajuda concreta às pessoas, a cada pessoa. 

 

3 – Que qualidades humanas e competências técnicas deve ter o polícia 

para assistir os cidadãos na esquadra e como é que nesta se presta hoje 

o apoio ao público? 
A polícia é o espelho da autoridade e, pela sua proximidade com o cidadão, uma das 

primeiras portas de entrada da e na justiça. A actuação policial é um espelho revelador 

do modo como o Estado e a sociedade demonstram, ou não, respeito pelos direitos 

humanos fundamentais.  

Da polícia espera-se um comportamento sempre cortês, impoluto e exemplar. De 

escrupuloso respeito pela dignidade da pessoa humana. De estrito cumprimento da lei. 

De rigoroso respeito pela igualdade. Sem quaisquer discriminações. Tanto deve ser bem 

atendido o senhor presidente da Câmara, o médico ou o professor, como o 

desempregado, a prostituta, o meliante e o sem abrigo. Todos são igualmente cidadãos. 

Todos têm – ou podem ter – as suas razões. Todos devem ser ouvidos. E efectivamente 

ouvidos e tratados com respeito. 

Por isso, as qualidades humanas do polícia são tão ou mais importantes que as suas 

competências técnicas. Vejamos sobretudo as suas qualidades humanas.  

O polícia deve respeitar, em todas as circunstâncias, mesmo nas mais difíceis, os 

valores éticos da comunidade e os direitos fundamentais da pessoa. Não se esqueça que 

“como zeladores pelo cumprimento da Lei, os membros das forças de segurança, 

cultivam e promovem os Valores da Justiça, Integridade, Honra, Dignidade, 

Imparcialidade, Isenção, Probidade, Solidariedade, Humanidade e Neutralidade”.  

O polícia deve pensar primeiro no outro, isto é, no outro que perante si está, colocando-

se na sua (dele) posição para melhor o perceber, ou seja, para melhor perceber o cidadão 

e a sua concreta actuação e as suas legítimas expectativas. Não deve fazer juízos de 

valor definitivos ou julgamentos antecipados. Nem se pode substituir aos tribunais. Não 

deve ter medo de ver sindicada a sua actuação. Por quem quer que seja. Não deve ter 

receio de terceiros, da crítica ou do contraditório. Ou de chamar e ter presente o 

advogado.  

Por isso que a formação seja essencial. Por isso se tenha estatuído que “o funcionário da 

polícia deve receber uma formação geral e profissional, antes e durante o seu serviço, 

assim como um ensino adequado sobre os problemas sociais, de liberdades públicas, de 

direitos do Homem...”.  



 
 

 
 

Já foram elencadas as virtudes profissionais essenciais do polícia. Não é por acaso que 

uma das principais normas deontológicas da profissão é a de que “todo o funcionário de 

polícia deve agir com integridade, imparcialidade e dignidade”. Ressaltaria, por esta 

ordem, porque a ordem dos factores aqui não é arbitrária, as seguintes virtudes: 

honestidade, responsabilidade, auto-domínio, justiça, lealdade, prudência, tolerância, 

sigilo e cortesia, mas sempre devidamente temperadas com generosidade, solidariedade 

e coragem. 

No atendimento o polícia deve saber ouvir. Deve simplificar, mas ser rigoroso. Deve ser 

acolhedor, mas ser objectivo. Deve ser perspicaz, mas ser sereno. Deve saber 

aconselhar, mas ser correcto. E muitas vezes deve aconselhar tanto a vítima como o 

agressor a conciliarem-se ou a procurarem ajuda especializada. E por que não a do 

advogado? 

 

4 – O que espera a polícia dos cidadãos que se deslocam às esquadras? 
Só posso especular. Porque não sou polícia. Mas vou correr o risco sabendo que vou 

meter foice em seara alheia. 

O polícia tem direito a esperar do poder político apoio e isenção, da hierarquia justiça e 

lisura, da comunidade ajuda e reconhecimento e do cidadão respeito. Até por que “todo 

o funcionário de polícia tem direito ao apoio activo tanto num plano moral como num 

plano material da colectividade que serve”. 

Dos cidadãos que se deslocam às esquadras o polícia espera, presumo, o mesmo que os 

cidadãos esperam do polícia. Ou seja, como se disse, e em primeira linha, esperam 

respeito. Tanto – ou tão pouco - bastaria para tudo correr muito melhor. 

Mas se fosse possível – e é – pedir mais, diria que o polícia tem direito a esperar 

verdade, lealdade, objectividade, frontalidade e cooperação. 

Mas também tem o dever de respeitar a intimidade, a inércia ou a omissão e o silêncio. 

Mesmo quando a verdade é necessária, a acção é precisa e a palavra é devida.  

Porque desse juízo e das suas consequências outros tratarão... 

 

5 – Como definiria o tratamento que é dado nas esquadras às vítimas e 

aos detidos e em que medida concorda com a implementação de 

videovigilância nas esquadras, quer nas áreas de detenção, quer nas 

áreas comuns ou privadas, quer nas áreas de atendimento? 
Infelizmente à inadequação e falta de meios humanos e à quase miséria ou ruína dos 

espaços, obsolescência dos equipamentos e escassez dos meios financeiros disponíveis, 

acresce ainda a falta de formação específica em relações públicas e, com a consequente 

dispersão, a necessidade de realização de tarefas que não são da competência das 

polícias. A que estas se não podem negar. Mas que consomem o pouco que resta. 

E só por isso é deficiente e fortemente criticado o tratamento das vítimas e dos 

agressores, dos denunciantes e queixosos e dos arguidos e detidos, enfim de todos os 

cidadãos. 

Mas, pior do que isso, a constante denúncia ou a generalizada suspeita – e por vezes 

ocorrência mesmo - de agressões policiais nas esquadras não pode ser minimamente 



 
 

 
 

tolerada. Ou porque caluniosa a queixa, injusta a suspeita ou verdadeira a imputação de 

responsabilidades, o certo é o status quo  se não pode manter!  

Mais, não é só a real ou potencial acção criminosa, ainda que excepcional ou ocasional, 

que pode aqui estar em causa. São também as omissões de vigilância que podem 

ocorrer, e de resultados bem gravosos, como por exemplo o suicídio de detidos ou a 

ocorrência de “acidentes imprevistos”... Não se esqueça que “um funcionário de polícia 

que tenha sob custódia uma pessoa cujo estado necessite de cuidados médicos, deve 

velar para que esses cuidados lhe sejam facultados por pessoal médico, e se necessário 

tomar medidas para proteger a vida e a saúde dessa pessoa”. E que qualquer cidadão 

privado da liberdade não perde os restantes direitos, designadamente o direito à 

segurança e à inviolabilidade da sua vida e da sua integridade física e moral. 

Pergunta-se se uma das soluções pode ser a implementação de videovigilância nas 

esquadras, quer nas áreas de detenção, quer nas áreas comuns ou privadas, quer nas 

áreas de atendimento. E a resposta parece-me clara. É uma solução possível, desejável 

até, ainda que transitoriamente, mas não a ideal. Porque não previne todos os abusos e, 

por exemplo, não evita as eventuais ameaças verbais ou promessas desleais, já que não é 

gravado o som. Ou porque as avarias podem cirurgicamente ocorrer. Ou porque a 

fiscalização pode falhar. Ou porque as queixas não são apresentadas. 

A Ordem já propôs, em tempos, um advogado de piquete ou de prevenção em cada 

esquadra, pelo menos nas de maiores dimensões ou de grande ou expressivo 

movimento, para assegurar o acesso ao direito de todos os cidadãos. Não será solução 

preferível? E com mais utilidade e, porventura, até, menos custos...   

E, com esta singela medida, assim se evitariam suspeitas infundadas, denúncias 

caluniosas, processos injustos... ou também, porque os há, acidentes inusitados e 

agressões injustificadas, e se asseguraria, também, em termos jurídicos, “A ASSISTÊNCIA AO 

CIDADÃO NAS ESQUADRAS” 

 


