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Assunto: Excesso de zelo policial
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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Palácio de São Bento, 20 de março de 2020
Assunto: Pergunta ao Senhor Ministro da Administração Interna
Quando começam a surgir casos de aparente “excesso de zelo”, nomeadamente com pessoas
seniores e outros cidadãos que, por força de circunstâncias de maior vulnerabilidade, poderão
estar menos informados e/ou carecer de outros cuidados na abordagem que se lhes faz, e dado
que o Estado de Emergência decretado pelo Senhor Presidente da República é quase inédito e
que muitas das atuais forças de segurança que estão ao serviço nunca atuaram num contexto
desta natureza, venho por este meio colocar as seguintes questões ao Governo de Portugal, via
Ministro da Administração Interna:
1 - Houve alguma formação e informação específicas prestadas às forças de segurança,
nomeadamente à PSP e à GNR, para abordarem os cidadãos, lidarem com o seu eventual
incumprimento das recomendações (seja por desconhecimento ou descaso) e pânico social que,
porventura, se instale por força do contexto atual em que vivemos?
2- Podem as forças de segurança usar da força física neste contexto, como seja deitar pessoas
ao chão ou pressioná-las contra superfícies para as manietar e, desta forma, expô-las ao perigo
de contágio do vírus porventura existente nessas mesmas superfícies?
3- Que medidas concretas, para além de recomendações verbais, estão a ser tomadas para
evitar o eventual “excesso de zelo” das autoridades?
4 - Previu o MAI medidas e apoios às forças de segurança no contexto do Estado de
Emergência, nomeadamente de eventual apoio psicológico, tendo em conta que estas estão
sujeitas à pressão das circunstâncias?
A Deputada
Joacine Katar Moreira
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