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Grupo Parlamentar

Exmo.  Senhor  Presidente  da  Comissa�o

Parlamentar  de  Assuntos  Constitucionais,

Direitos, Liberdades e Garantias 

Deputado Fernando Negra�o 

S. Bento, 17 de novembro de 2022

Assunto: Audiça�o do Senhor Ministro da Administraça�o Interna quanto a+ s denu, ncias de

atos ilí,citos praticados por membros da PSP e GNR

Um conso, rcio de jornalistas de investigaça�o denunciou, no dia de ontem, a existe1ncia de

mensagens racistas, xeno, fobas, miso, ginas, assim como de apelos diretos a+  viole1ncia, em

grupos  de  polí,cias  da  PSP  e  militares  da  GNR  nas  redes  sociais.  Esta  investigaça�o,

publicada na SIC, no Setenta e Quatro, no Expresso e no Pu, blico, resulta de uma base de

dados com a identificaça�o de 591 agentes e oficiais da PSP e da GNR que tera�o, pu, blica e

sistematicamente, violado a lei.

Muitos  dos  comportamentos  relatados configuram mesmo a pra, tica  de  crimes como

discriminaça�o e incitamento ao o, dio e a+  viole1ncia, ameaça, incitamento a+  desobedie1ncia

coletiva, coaça�o contra o, rga�os institucionais, difamaça�o, discriminaça�o racial e religiosa,

incitamento  a+  alteraça�o  violenta  do  Estado  de  direito,  incitamento  a+  desobedie1ncia

coletiva,  entre outros.  A confirmarem-se,  por incitarem ao o, dio e apresentarem uma

ameaça explí,cita a+  segurança de terceiros, os comportamentos de membros das forças

de segurança relatados assumem uma enorme gravidade e constituem uma grosseira e

flagrante violaça�o da lei, da Constituiça�o e uma afronta ao Estado de Direito.

Qualquer  comportamento  ilí,cito  por  parte  de  membros  das  forças  de  segurança  e,

absolutamente intolera,vel, sob pena de colocar em causa a confiança e a credibilidade de
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uma instituiça�o basilar do Estado, que, nos termos da lei, dete,m o monopo, lio do uso da

força. 

Assim, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais, o Grupo Parlamentar do

Bloco de Esquerda requer a audição urgente da Senhor Ministro da Administração Interna

na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e Garantias.

O Deputado do Bloco de Esquerda,

Pedro Filipe Soares
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