
 
 

 

FUSÃO É CONFUSÃO 
 
A incorporação de todas as polícias (PJ, GNR, PSP e SEF) num corpo único é proposta 
que ciclicamente aparece e desaparece, mas que é simplesmente uma ideia mal 
pensada, fruto de um desconhecimento das realidades da política de prevenção e de 
investigação, do país real, das missões e das características diversas de cada um dos 
corpos policiais e um incentivo à maior confusão, para além de ser uma 
concentração inútil e excessiva de poderes. 
Não haveria maior poupança, nem maior eficácia, sobreviria sim a maior confusão, 
aumentariam os atropelos internos e as entropias e potenciar-se-iam vários riscos e 
perigos, desde logo o da insindicabilidade da polícia única.  
Ou seja, assim como não há partidos únicos, nem unicidade sindical, porque haveria 
de ser ardilosamente ficcionada ou enxertada à força uma polícia única? 
Relembro o que escrevemos há tempos sobre matéria conexa: 

“A Resolução do Conselho de Ministros nº 45/2007, publicada no Diário da 
República, 1ª Série, nº 55, de 19 de Março de 2007, prevê genericamente a 
definição deste modelo de segurança, liderado por um Secretário-Geral sob 
a directa dependência do Primeiro-Ministro, e suscita a adequada apreensão 
sobre a actuação de tal organismo de natureza securitária. 
A decisão ora implementada é inovadora ao nível da União Europeia que, de 
modo geral, coloca a coordenação da actividade de segurança e de 
informação 
sob a tutela política dos respectivos ministérios.  
Assim, em termos finais, a centralização coordenativa da investigação e acção 
policial em plena interligação com o sistema fiscal e judiciário na figura do 
Primeiro-Ministro destoa da orientação seguida pelos nossos parceiros 
europeus. 
Num Estado de Direito, as regras da separação de poderes e, dentro dos 
poderes, da não concentração abusiva dos mesmos, têm de ser integralmente 
respeitadas e quaisquer ténues tentativas que ponham em causa tais 
princípios basilares devem merecer a frontal oposição de todos os defensores 
dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. 
Desta forma, torna-se premente o esclarecimento público dos moldes 
concretos 
de funcionamento do SISI, nomeadamente, no que concerne à regularidade 
de 
procedimentos, à sua fiscalização e ao estabelecimento de regras de isenção 
e de transparência de actuação de tal estrutura. 
Reconhecem-se a inadequação do quadro de funcionamento actual e os 
défices de coordenação e de articulação dos sistemas de informação. Mas as 
questões a discutir são as soluções propostas. Ou, pior, a ausência de 
definição das soluções a adoptar. 



 
 

 

Sobretudo, há que ponderar os riscos e perigos de uma liderança concentrada 
e unicéfala, designadamente por um secretário-geral dependente do primeiro 
ministro, e dos seus reais ou eventuais excessivos poderes, e da ausência de 
regras sobre o acesso, a gestão, a utilização, a alteração e a destruição de 
informação relevante.” 

Imagine-se agora um corpo único de polícia com a fusão da PJ, da GNR, da PSP e do 
SEF… sob as ordens de um só Ministro… ou do Primeiro-Ministro… 
Mais palavras para quê? 
 
        Carlos Pinto de Abreu 


