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REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª)

PERGUNTA Número      /XIII (     .ª)

Assunto: Violência policial motivada por racismo e xenofobia

Destinatário: Ministério da Administração Interna

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

O  problema  da  violência  policial,  isto  é,  da  intervenção  manifestamente  desproporcional  das  forças  de

segurança,  não é um problema novo na sociedade portuguesa,  muito  menos o é em contextos onde as

vítimas, muitas vezes negras, além da violência física, são confrontadas igualmente com a chaga do racismo

e/ou da xenofobia. Se é certo que a resposta a este tipo de casos não pode ignorar a prevenção, em especial

a que tem que ver com ações de formação dirigidas a todos/as os/as agentes das forças de segurança, este

tipo  de  casos  não  pode  deixar  de  merecer  sempre  uma  intervenção  firme  das  autoridades  com

responsabilidade para avaliar e sancionar disciplinarmente estes excessos policiais.

Ciclicamente o país tem sido confrontado com denúncias de vítimas e de associações de combate ao racismo

que dão conta de agressões físicas e psicológicas perpetradas por alguns agente de autoridade, muitas delas

com motivações racistas e xenófobas. Regra geral, o assunto merece, no imediato, a atenção redobrada da

sociedade civil e dos média, tamanha a gravidade das denúncias e acusações publicamente proferidas, sendo

depois,  muitas  vezes  em  resultado  do  protelamento  do  processo  de  apuramento  de  responsabilidades,

condenado ao silêncio e à indiferença.

Assim sucedeu, por exemplo, com o caso das alegadas agressões policiais que terão ocorrido a 5 de fevereiro

de  2015,  na  Cova  da  Moura,  que  motivaram,  inclusive,  o  Grupo  Parlamentar  do  Bloco  de  Esquerda  a

endereçar uma pergunta sobre o assunto à tutela (Pergunta 967/XII/4). Nesse dia, segundo relatos das vítimas

reproduzidos  na  comunicação  social,  Bruno  Lopes,  morador  daquele  bairro,  terá  sido  detido  e  agredido

violentamente  por  agentes  da  PSP.  Em  consequência,  alguns  mediadores  da  Associação  Moinho  da

Juventude, que desenvolve projetos de inclusão social naquele bairro e que era frequentada, aliás, pelo detido,

ter-se-ão dirigido até à esquadra no sentido de ver esclarecido o estado e a situação de Bruno Lopes. Ali

chegados,  segundo  relatos  publicamente  divulgados,  terão  sido  também  eles  violentamente  agredidos  e

detidos, enquanto eram vítimas de palavras e insultos de teor racista e xenófobo.

Foi entretanto aberto um inquérito pela Inspeção-geral da Administração Interna (IGAI) para avaliar a conduta

policial  naquele  dia,  o  qual  viria  a  ser  arquivado  “em  virtude  de  as  diligências  entretanto  realizadas

evidenciarem a ausência  de fundamento para a  instauração de outros processos disciplinares”.  Desfecho

semelhante tiveram, aliás, sete dos nove processos disciplinares abertos a agentes da PSP, tendo o IGAI

considerado “inexistir  prova dos factos geradores da factualidade em causa”.  Pelo  contrários,  dois  outros
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polícias viriam a sofres penalizações, tendo um sido transferido e o outro suspenso durante seis meses.

Sucede, porém, que, de acordo com o noticiado hoje no Diário de Notícias, o Ministério Público prepara-se

para deduzir acusação contra dezoito agentes da PSP, entre eles um chefe, alegadamente em consequência

dos episódios ocorridos na Cova da Moura, em fevereiro de 2015. Estará em causa, alegadamente, a prática

dos crimes de tortura,  sequestro,  injúria  e  ofensa à integridade física  qualificada,  agravados pelo  ódio  e

discriminação  racial.  Segundo  o  mencionado  a  comunicação  social,  além  dos  mencionados  crimes,  a

acusação do Ministério Público contemplará ainda os crimes de falsificação de relatórios, de autos de notícia e

de testemunho. A acusação, refere o Diário de Notícias, sustenta que os 6 moradores da Cova da Moura

detidos a 5 de fevereiro terão sido “humilhados, vítimas de enorme violência física e psicológica por parte de

agentes de autoridade dominados por sentimentos de xenofobia, ódio e discriminação racial”.

A violência  policial  em geral  e  este  caso em particular,  pela  factualidade concreta  em causa,  pelas suas

motivações e consequências, não podem deixar de suscitar preocupação e alarme social. Cabe às forças de

autoridade um papel socialmente relevantíssimo: a garantia da segurança das/os cidadãs/ãos. Esse papel

exige muitas vezes uma intervenção firme e de força por parte dos seus agentes e,  nessa medida,  uma

limitação objetiva, ainda que necessária, da esfera de liberdade individual de cada um/a. Mas é justamente por

ser assim que a intervenção policial, numa sociedade democrática, não pode nunca prescindir dos seus três

fundamentos essenciais: a necessidade, a adequação e a proporcionalidade. Quando assim não sucede não é

apenas a sociedade e a liberdade das/os suas/seus cidadãs/ãos que sai prejudicada. É também a moral e o

prestígio das próprias forças de segurança. A violência policial lesa, pois, o Estado duplamente.

Importa, assim, conhecer os dados oficiais sobre a violência policial, em particular a que é motivada pelo ódio,

o racismo e a xenofobia. É esse o sentido desta pergunta.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo

Parlamentar  do  Bloco  de  Esquerda  vem  por  este  meio  dirigir  ao  Governo,  através  do  Ministério  da

Administração Interna, as seguintes perguntas:

1. Que medidas e diligências tomará o Governo para evitar que situações como as que hoje são relatadas

no Diário de Notícias não se voltarão a repetir?

2. Que dados oficiais dispõe o Governo sobre o número de procedimentos disciplinares abertos e motivados

em razão de denúncias de violência e racismo policial nos últimos 10 anos?

3. De entre o  universo de procedimentos disciplinares abertos pelos motivos atrás identificados,  qual  a

percentagem de procedimentos arquivados, por um lado, e de procedimentos em que a violência e o

racismo policial se acharam provados em sede disciplinar, por outro?

Palácio de São Bento, 11 de julho de 2017.
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A deputada

Sandra Cunha


