
Polícias: fundir sim, 
confundir não!

A
s coisas são o que são e, por 

isso, quando se discute o 

modelo policial português 

é natural que os principais 

grupos de interesse se 

manifestem. 

Quando os efetivos da 

Guarda Nacional Republicana 

(GNR) rivalizam com o 

número total de militares 

das Forças Armadas portuguesas, de que 

é que estávamos à espera? Que as altas 

patentes que lá encontraram a sua “zona 

de conforto” não se manifestassem? Claro 

que se manifestam, e escrevem nos jornais, 

para manter as funções, o estatuto e as 

mordomias que aquela polícia militarizada 

lhes proporciona.

Quanto à Polícia de Segurança Pública 

(PSP), mutatis mutandis passa-se a mesma 

coisa: só a duplicações de funções entre 

esta estrutura e a GNR permite manter 

aquele corpo de ofi ciais, aqueles custos 

de estrutura e níveis de consumos – e, já 

agora, o protagonismo mediático de tantos 

representantes dos diferentes níveis de 

carreira...

É da vida, como dizia o outro. Mas isso 

não obsta ao essencial: a PSP e a GNR 

duplicam funções, e recursos, e custos. 

Fazem a mesma coisa, com a única 

diferença da competência territorial – ou 

seja, os sítios onde trabalham. Ambas 

deviam ser fundidas numa polícia nacional 

que integraria as competências da PSP e 

da GNR (que são as mesmas) organizando-

se numa estrutura civil que cumpriria a 

Carta Social Europeia que preconiza a 

desmilitarização das forças de segurança.

Isto, que é do mais elementar bom senso, 

tem também detratores que acham que se 

devia mais longe, integrando numa “polícia 

única” também a Polícia Judiciária (PJ) 

e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

(SEF). Entrámos, como se vê, no domínio 

do irrazoabilidade (para não lhe chamar 

delírio) política: não se avança para a fusão 

do que é óbvio, PSP e GNR, mas defende-se 

a mistura de tudo e mais alguma coisa. É o 

8 ou 80. É saltar por cima da fusão para cair 

na confusão.

Vamos ver se nos entendemos. A GNR e 

a PSP têm ambas como principais tarefas 

manter a ordem pública e prevenir a 

criminalidade: é desejável que se fundam 

numa só estrutura que se torne, no 

conjunto, mais ágil, mais efi ciente, mais 

dimensionada às reais necessidades do 

país — quer dizer: que seja mais pequena e 

menos cara que a soma das duas.

Por outro lado, a PJ tem a seu cargo a 

investigação criminal e o SEF o controlo das 

fronteira e da imigração. São tarefas muito 

específi cas, muito especializadas, e que 

necessitam, cada uma delas, de vocação e 

de foco por parte das respetivas estruturas e 

de quem as liderar para serem competentes 

e cumprirem cabalmente o seu papel. Se 

acaso fossem diluídas numa sopa turva, 

elas, que têm rácios de produtividade e 

de efi cácia por inspetores muito elevados, 

fi cariam rapidamente contaminadas 

pela cultura de funcionamento das duas 

estruturas maiores, a GNR e a PSP.

Quanto às lideranças de topo, a questão 

não é de somenos. Planear e comandar 

a segurança de grandes eventos (sociais, 

desportivos ou políticos), garantir 

a segurança nas ruas e praças, nas 

estradas, em pequenas populações – que 

é o que fazem a GNR e a PSP – são tarefas 

completamente absorventes e que têm uma 

lógica própria. Quem as dirige não tem, não 

pode ter, vocação para, ao mesmo tempo, 

andar a dirigir investigações sob a direção 

do Ministério Público e a reunir provas para 

as apresentar a juízes — que é o que faz a PJ.

O mesmo se passa 

em relação ao SEF, 

cuja ação para ser 

efi caz tem de conter 

obrigatoriamente 

uma dimensão, 

e uma particular 

vocação, 

supranacional. 

Os resultados do 

seu trabalho estão 

umbilicalmente 

ligados à 

capacidade de os 

seus inspetores se 

relacionarem dentro 

da Polícia Europeia 

de Fronteiras e 

com organizações 

congéneres de 

outros continentes. 

Ora, quem está 

focado em liderar 

esta realidade 

não pode estar 

preocupado com 

a segurança do 

Porto-Benfi ca, com 

a manifestação que 

vai desaguar no 

Terreiro do Paço, 

com a segurança dos velhinhos nos montes 

alentejanos ou com o trânsito na operação 

Páscoa Segura.

Em resumo, o modelo policial português 

tem de ser reorganizado. E, para isso, vai 

ser necessário visão estratégica, coragem 

política e, já agora, bom senso. Repete-se: 

uma coisa é fundir, outra é confundir. Para 

melhor, está bem, está bem. Para pior, já 

basta assim.
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