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RESUMO 

A organização policial em Portugal é um tema frequentemente debatido na sociedade 
portuguesa, tendo quase sempre como pano de fundo comparações com os modelos 
instituídos nos outros países europeus ou, mais recentemente, por razões de ordem 
económica. Já no plano académico, a organização policial e respetivas competências tem sido 
pouco aflorada, sendo alvo de interesse de ciências empíricas ou interdisciplinares como a 
criminologia ou as ciências da administração. 
Com esta dissertação, propomo-nos abordar este tema sob o ponto de vista orgânico-
administrativo, começando por descrever sumariamente a organização policial portuguesa, 
com destaque para os sistemas de segurança interna e de investigação criminal, passando 
pelas novas tendências substantivas e organizacionais do direito de polícia, para, a final, 
apontarmos critérios que, na nossa perspetiva, deverão pautar um modelo de organização 
administrativa policial, assente em como princípios como a delimitação de funções, a 
especialização e racionalização de meios ou a desburocratização por melhor se coadunar com 
os princípios jurídicos constitucionais e infraconstitucionais de organização administrativa.    

PALAVRAS-CHAVE: polícia; polícia judiciária; organização policial; organização 

administrativa 

ABSTRACT  

The police organization in Portugal is a topic recurrently discussed in the Portuguese society, 
having the models implemented in other European countries or, more recently, also 
economical reasons as a background scenario. Yet at the academic level, the police 
organization and corresponding jurisdiction have been rarely studied, being object of interest 
by empirical or interdisciplinary sciences such as criminology or administration sciences.  
With this dissertation, it is intended to address this subject under the organizational and 
administrative point of view, beginning by summarily describing the Portuguese police 
organization, highlighting internal security and criminal investigation systems, and passing by 
the new substantive and organizational trends in the police law, in order at the end to point out 
criteria which, in our perspective, should guide a model of police administrative organization, 
based on principles such as the delimitation of functions, specialization and rationalization of 
resources or the debureaucratization of procedures, as these are in better line with the 
constitutional and infra-constitutional legal principles of administrative organization. 

KEYWORDS: police; judicial police; police organization; administrative organization 
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I. INTRODUÇÃO  

Decorria o ano de 2011 quando o PSD apresentou o seu programa eleitoral para as eleições 

legislativas onde se previa, de forma algo surpreendente, no capítulo dedicado à “Segurança 

Interna”, a promoção de “uma maior articulação entre as forças de segurança, optando pela 

existência de um sistema dual com apenas duas vertentes, uma de natureza civil – composta 

por três áreas (Segurança Pública, Investigação Criminal e Estrangeiros) – e outra de 

natureza militar – a Guarda Nacional Republicana.1 

Em resultado das negociações estabelecidas com o CDS/PP com vista à formação do XIX 

Governo Constitucional,2 o programa apresentado à Assembleia da República veio, sem 

invocação de qualquer estudo académico ou empírico que secundasse esta opção política, 

contemplar este desiderato, ainda que não tenha sido, até ao momento, concretizado, donde  

resultaria na reformulação na atual estrutura orgânico-administrativa policial e consequente 

extinção da Polícia Judiciária e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras com a criação de um 

novo serviço/força de segurança de natureza civil que agregaria as atribuições e competências 

atualmente cometidas a estes serviços de segurança. Estava, deste modo, lançado o mote para 

a presente dissertação que visa contribuir em termos académicos para a discussão deste tema, 

procurando aferir, à luz do direito administrativo, o mérito deste modelo. 

Para tal, numa primeira parte, começaremos por analisar o conceito de polícia, inserido na 

distinção constitucional dentro da Segurança do Estado entre segurança interna e segurança 

externa para, de seguida, enunciarmos sumariamente o modelo administrativo policial e os 

respetivos princípios jurídicos em que se funda. Numa segunda parte, procuraremos analisar o 

estado atual do direito policial, quer na vertente administrativa quer na perspetiva do direito 

penal, bem como a solução de polícia integral ou única preconizada no plano orgânico, onde 

apontamos críticas e deixamos algumas pistas no que concerne aos critérios de um modelo 

policial moderno que deverão, na nossa opinião, traduzir-se numa força de segurança única 

predominantemente dedicada à segurança e ordem pública com competências residuais de 

investigação criminal e uma Polícia Judiciária cada vez mais próxima da Justiça e altamente 

especializada na repressão/investigação criminal.     

                                                           
1 Pág. 22. Disponível em http://economico.sapo.pt/public/uploads/programapsd.pdf.  
2 Pág. 71 e 72 e acessível no sítio http://www.portugal.gov.pt/media/130538/programa_gc19.pdf A imprensa 
veio dar eco a esta proposta ao falar na poupança orçamental de 270 milhões de euros numa eventual união das 
polícias – www.dn.pt/Common/print.aspx?content_id=1545186.Também os vários das sindicatos afetos às 
forças e serviços de segurança se têm pronunciado pela união da GNR e PSP, vide reportagem 
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3163377. 

http://economico.sapo.pt/public/uploads/programapsd.pdf
http://www.portugal.gov.pt/media/130538/programa_gc19.pdf
http://www.dn.pt/Common/print.aspx?content_id=1545186
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3163377
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1. O conceito material, funcional e orgânico de Polícia 

O conceito de polícia revela uma polissemia comum e jurídica que se traduz uma pluralidade 

de sentidos que decorre das múltiplas aceções que podem ser atribuídas ao vocábulo3. 

Marcello Caetano, reconhecido como o primeiro Autor em Portugal a abordar este tema, 

definiu polícia como o modo de atuar da autoridade administrativa que consiste em interferir 

no exercício das atividades individuais suscetíveis de fazer perigar interesses gerais tendo 

por objetivo evitar que se produzam, ampliem ou generalizem os danos sociais que as leis 

procuram prevenir.4 Ou seja, estamos perante uma noção material de polícia que se traduz na 

necessidade de proteção de interesses gerais definidos pela comunidade e por lei. 

Mais tarde, Sérvulo Correia veio introduzir no conceito de polícia o sentido funcional e 

orgânico de polícia: o primeiro corresponde à atividade da administração de emissão de 

regulamentos e na prática de atos administrativos e materiais que controlam condutas 

perigosas dos particulares a fim de evitar que estas venham ou continuem a lesar bens sociais 

cuja defesa preventiva através de atos de autoridade seja concedida pela ordem jurídica. Por 

sua vez, organicamente, polícia traduz-se em todo o serviço administrativo que, nos termos 

da lei, tenha como tarefa exclusiva ou predominante o exercício de um atividade policial.5                 

Como refere Catarina Sarmento e Castro, esta noção funcional de polícia acompanhou a 

evolução doutrinal estrangeira, nomeadamente belga, francesa e alemã que procurou 

distinguir estes dois conceitos na medida em que nem toda a atividade de polícia é exercida 

                                                           
3 Vide RAPOSO, João – Direito Policial I, Almedina, Coimbra, 2006, pág. 21. A palavra polícia tem origem no 
vocábulo latino "politia", que, por sua vez, resultou da latinização da palavra grega politeia, associada a polis 
que significa cidade.  
4 CAETANO, Marcello – Manual de Direito Administrativo, volume III, Almedina, pág. 1151 e FRANCISCO 
DE SOUSA, António – A polícia no Estado de Direito, Norcópia, Porto, 2008. pág. 70. Esta definição de finais 
dos anos 70 continua atual na doutrina e jurisprudência, tendo sido invocada no parecer n.º 162/2003 do 
Conselho Consultivo da PGR a propósito do poder do governador civil de adotar medidas de polícia 
administrativa para defesa da ordem pública, da segurança e tranquilidade. Disponível no sitio 
http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/6be0039071f61a61802568c000407128/0b0371e99f5eaee680256de9005d69c0?Ope
nDocument. 
5 CORREIA, Sérvulo – Dicionário Jurídico da Administração Pública, Definição de polícia, volume VI, 
Lisboa, 1994, pág. 393. Já para João CAUPERS, (Introdução ao direito Administrativo, 10º edição, 2002, 
pág.212) e na esteira da definição dada por Sérvulo Correia, a atividade de polícia não está limitada apenas às 
atividades que restringem a liberdade individual referindo como elementos caraterizadores desse conceito, o 
interesse geral legalmente protegido, a existência de uma conduta individual potencialmente capaz de lesar um 
interesse e a suscetíbilidade de controlo de tal lesão através de uma intervenção administrativa que poderá 
recorrer à intervenção policial enquanto para Francisco de Sousa “a polícia consiste na ação, essencialmente 
preventiva da Administração pública de proteção da comunidade contra os perigos que a ameaçam, se 
necessário através do recurso à coação, tendo em vista a ordem e segurança públicas.” FRANCISCO DE 
SOUSA, António – ob. cit. pág. 45. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/6be0039071f61a61802568c000407128/0b0371e99f5eaee680256de9005d69c0?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/pgrp.nsf/6be0039071f61a61802568c000407128/0b0371e99f5eaee680256de9005d69c0?OpenDocument
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por autoridades ou serviços de polícia, podendo ser exercida por entidades que prosseguem 

outro interesse público a quem a lei confere poderes de autoridade policial.6 

 

2. Polícia Administrativa e Polícia Judiciária  
 

A distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária constitui uma tradicional distinção 

na doutrina sobre o conceito de polícia e que encerra dificuldades dogmáticas reconhecidas, 

quer por autores nacionais quer internacionais.  

O critério adotado depende do tipo de atuação da polícia, isto é, se estamos perante uma 

atuação preventiva ou repressiva. Trata-se de um critério adotado na doutrina italiana por 

Virga que considera que a polícia judiciária tem por escopo a entrega à Justiça do autor do 

crime participando na função repressiva da ação penal e ainda Leonardo Mazza7, segundo o 

qual a atividade judiciária é essencialmente repressiva, havendo mesmo quem afaste esta 

polícia do âmbito do direito administrativo, remetendo-a para o direito processual penal.8  

Também Dembour, na doutrina belga, adota este critério assim como Jean Rivero na doutrina 

francesa, que entende a polícia administrativa com caráter preventivo e a polícia judiciária 

voltada para a repressão penal, sem, no entanto, deixar de frisar que “não se deve ter uma 

noção demasiado restrita”.9  

No Brasil, a distinção dos dois conceitos resulta da aplicação do critério da prevenção, sendo 

comumente aceite na doutrina que a polícia judiciária está diretamente ligada à Justiça Penal, 

regulada pelo processo penal, enquanto na polícia administrativa predomina a ideia de 

preservação e perigo.10     

Na doutrina nacional, salientamos novamente Marcello Caetano que no seu Manual11, 

apresenta uma definição de polícia onde inclui, para além da polícia administrativa, a polícia 

judiciária. No entender deste Autor, a polícia administrativa tem como objeto próprio a 

                                                           
6 SARMENTO E CASTRO, Catarina – A questão das polícias municipais, Coimbra Editora, 2003, pág. 46. 
7 VIRGA, Pietro – Diritto Amministrativo, 4, Guiffrè editore, Milano, 1996, pág. 328 e LA MONICA, Mario 
[et. al.] Manuale del diritto di Polizia, Guiffrè, Milano, 1993, pág. 100 apud MARQUES, Fernanda Maria 
Marchão – As polícias administrativas in Estudos de Direito de Policia, 1º volume, AAFDL, 2003, pág. 127. 
8 FULBERTO, Lauro – Istituzioni di polizia amministrativa, pág. 63, apud SARMENTO E CASTRO, Catarina, 
ob. cit. pág. 100. 
9 RIVERO, Jean – Direito Administrativo, Tradução de Rogério Soares, Almedina,1981, pág. 479. Também no 
mesmo sentido, LAUBADÈRE, André de; VENEZIA, Jean-Claude; GAUDEMET, Yves – Traité de Droit 
Admnistratif, Tome I, LGDJ, Paris, 1996, pág. 791 a 793.    
10 Cfr. por todos e respetivas citações de outros autores, LUCIANO, Júlio César – Conceito de polícia no direito 
brasileiro e CAVALIERE, Ângela Maria Lorentz – Limites ao poder de Polícia in Estudos de Direito de 
Polícia, AAFDL, vol. I, 2003, pág. 27 e 437.     
11 Ob. cit., pág. 1153 e 1154. 
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prevenção de danos sociais, “mas se o facto já ocorreu (…) importa restringi-lo para não o 

ampliar (…), cabendo à polícia intervir para investigar”. Conclui, afirmando que esta “é a 

função da polícia judiciária e que não é, de modo nenhum, uma atividade repressiva: a 

repressão de crimes compete aos Tribunais, incumbindo à polícia apenas uma função de 

prevenção de criminalidade. Em extrema síntese, definiu a polícia administrativa a contrario: 

cabe a esta polícia tudo que não estiver cometido à polícia judiciária.  

Por sua vez, Sérvulo Correia, socorrendo-se da separação das funções judicial e 

administrativa, considerou que se deve distinguir “dentro dos serviços que desempenham 

funções preventivas de polícia, uma polícia mesmo enquanto serviço administrativo, é um 

auxiliar da justiça penal para descobrir infrações criminais, procurar os seus autores e 

entregá-los aos tribunais.”12 

Também no sentido deste Autor, Fernanda Marchão Marques marcadamente alicerçada nas 

atribuições conferidas por lei à polícia judiciária de prevenção, investigação e coadjuvação 

das autoridades judiciárias, adianta que a principal diferença entre estas duas polícias reside 

nas “medidas standard da polícia judiciária”, ou seja, do facto de que as medidas de polícia 

judiciária terem expressão normativa no direito processual penal13. Mais recentemente, 

Francisco de Sousa veio considerar que a função da polícia é, por natureza, preventiva 

embora em muitos casos, desempenhe uma importante ação repressiva, continuando a 

delimitação das ações preventivas face às repressivas a não ser clara.14  

Na esteira essencialmente da doutrina germânica, este Autor veio chamar a atenção para 

determinadas medidas de polícias a que denominou de medidas de dupla função, ou seja, 

quando a polícia prossegue simultaneamente ou sucessivamente as funções de prevenção do 

perigo e de perseguição criminal, estando habitualmente associada à possibilidade legal de um 

determinado agente estar investido de poderes de autoridade administrativa e judiciária ou 

inserido orgânica e funcionalmente num serviço, organização ou força com competências 

cumulativas. Dos vários exemplos indicados, salientamos a questão do controlo de identidade, 

tema amplamente discutido na doutrina, que pode assumir claramente um cariz preventivo ou 

repressivo, dependendo da situação em concreto. Daí que a doutrina germânica, 

designadamente Knemeyer, Mubmann e Würtenberger, tenham encontrado na teoria do 

elemento determinante ou do ponto fulcral o critério fundamental para a determinação do 

                                                           
12 CORREIA, Sérvulo – Medidas de Polícia e Legalidade Administrativa, Polícia Portuguesa, Ano LVII, n.º 
87,1994, pág. 2 
13 Ob. cit. pág. 130 e 133. 
14 FRANCISCO DE SOUSA, António – A Polícia no Estado de Direito, ob. cit., pág. 225. 
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regime aplicável15 segundo o qual o elemento determinante ou essencial permitirá a 

qualificação jurídica da atividade policial.          

Dada a insuficiência ou falta de unanimidade relativamente ao critério prevenção/repressão, a 

doutrina francesa desenvolveu o critério finalista na sequência da posição jurisprudência do 

Tribunal de Conflitos e Conselho de Estado (acórdão Baud et Dme Noualek de 1951), 

considerando que é a intenção ou finalidade com que as autoridades ou agentes policiais 

agem que permitirá distinguir se a atividade de policial se enquadra no conceito de polícia 

administrativa ou de polícia judiciária.16  

Esta distinção permite, desde logo, nas palavras de Chapus, a conformidade segundo o 

princípio de separação de poderes, com o conceito de polícia judiciária associado as normas 

processuais penais e a vantagem de fazer prevalecer a realidade material sobre a forma.17  

Nesta controvérsia, acompanhamos Catarina Sarmento e Castro que segue de perto o critério 

assumido por Anette Rieger18 segundo o qual será atividade policial administrativa se a 

atuação tiver como fim imediato e direto a prevenção tratando-se de polícia judiciária 

quando estiver diretamente e imediatamente em causa o fim repressivo.19  

 

3. A Segurança do Estado: os conceitos de segurança interna e 

externa 

 

No art. 27º da CRP encontramos consagrado o direito à liberdade e à segurança, entendido 

doutrinalmente numa dupla vertente negativa, correspondente ao direito subjetivo à segurança 

de defesa contra agressões de poderes públicos e positiva, de proteção através de poderes 

públicos contra as agressões ou ameaças de outrem.20      

                                                           
15 Apud FRANCISCO DE SOUSA, António – A Polícia no Estado de Direito, ob. cit. pág. 227, nota de rodapé 
667.  
16 Segundo René Chapus, (Droit Admnistratif général, tome I, Montchrestien, Paris, 1997, pág. 657) “(…) Le 
critère se presente ainsi: il y a policia judiciarie ou police administrative selon que les décisions ou operations 
(ou encore les abstentions de decide ou d’agir) à qualifier sont ou non en relation avec une infraction pénale 
déterminée(…). 
17 Ob. cit., pág. 661, ponto 951. 
18 SARMENTO E CASTRO, Catarina, ob. cit., pág. 104. Para esta Autora, a controvérsia sobre o critério 
prevenção/repressão resultará de um equívoco cuja génese reside na confusão entre a função de polícia 
judiciária e o corpo policial designado por polícia judiciária.  
19 Ibidem, pág. 107. 
20 Cfr. CANOTILHO, J.J. Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa anotada, vol. I, 
Coimbra Editora, 4ª edição, pág. 479.   
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Deste modo, o Estado assume como tarefa fundamental a função de garantia de segurança, 

quer individual quer coletiva, pelo respeito do Estado democrático, garantido a independência 

nacional, os direitos e liberdades dos cidadãos com vista a promover o bem-estar social, pois 

nas palavras de António José Fernandes21, se não existir entre a população um sentimento de 

estabilidade e de confiança assente na ausência de ameaças internas ou externas, o Estado 

têm consciência de que não é possível conservar a sociedade politicamente organizada, nem 

assegurar a realização da justiça comutativa ou distributiva.  

A fim de cumprir tal desiderato, compete constitucionalmente à polícia, nos termos do n.º 1 

do art. 272º da CRP, a defesa da legalidade democrática e de segurança interna.  

Desde logo, cumpre assinalar que a defesa da legalidade democrática traz à colação uma 

definição ampla de polícia, abrangendo a polícia administrativa geral, no sentido de 

prevenção geral de perigos para bens juridicamente protegidos mais relevantes para a 

sociedade e ainda da polícia de segurança como ramo especial da polícia administrativa. Nas 

palavras de Francisco de Sousa, a função de polícia, passa pela segurança pública de bens 

individuais e coletivos, onde se incluí a ordem jurídica no seu todo e a defesa do 

funcionamento do Estado e das suas instituições e ainda a ordem pública.22  Este preceito 

mostra ainda que a defesa da legalidade democrática não é sinónimo de segurança interna, 

associado à noção de ordem pública apresentada por Marcello Caetano, tornando-se um 

conceito mais amplo de respeito e cumprimento das leis em geral.23             

Por outro lado e na esteira da doutrina francesa, a inclusão do conceito de «segurança interna» 

pela 1ª revisão constitucional de 1982 no n.º 1 do art. 272º visou clarificar cabalmente que a 

segurança interna cabe às forças e serviços de segurança e a segurança externa às Forças 

Armadas, como garante da soberania nacional, devendo este preceito ser interpretado 

conjuntamente com os art. 273º e seguintes, que versam sobre a defesa nacional contra 

ameaças externas, sem prejuízo das suas funções excecionais de segurança interna no caso de 

estado de sítio e de estado de emergência.24  

                                                           
21 Poder Político e Segurança interna, in I colóquio de Segurança Interna, coord. GUEDES VALENTE, 
Manuel Monteiro; Almedina, pág. 32.  
22 FRANCISCO DE SOUSA, António – Função constitucional da Polícia, separata da revista do Ministério 
Público, n.º 95, Lisboa, 2003, pág. 25 a 30. 
23 Ob. cit. pág. 1154 e  CANOTILHO, J.J. Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa 
anotada, volume II, Coimbra Editora, comentário ao art. 272º, pág. 859. 
24 Veja-se a intervenção do Deputado Nunes de Almeida (PS) no debate sobre as propostas apresentadas pela AD 
e da FRS, Diário da AR, Iª série, n.º 64 de 10 de Março de 1982 pág. 1232-32 e intervenção do deputado 
Fernando Condesso (PSD) na reunião plenária da AR de 22 de julho de 1982 relativa ao debate e aprovação dos 
projetos de alteração à Constituição - o art. 272º - publicado no Diário da Assembleia da República de 23 de 
julho de 1982, I série, n.º 125, pág. 5283. Na doutrina e também neste sentido, SARMENTO E CASTRO, 
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II. A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA POLICIAL  

 

1. Os princípios constitucionais e infraconstitucionais gerais: O art. 267º da CRP e a 

Lei n.º 4/2004 de 15 de Janeiro  

 
A Lei fundamental de 1976 prevê, no seu Título IX dedicado à Administração Pública, o art. 

267º que consagra os princípios estruturantes que regem a sua organização, estrutura e 

funcionamento e, consequentemente, das forças e serviços de segurança, enquanto serviços da 

administração direta do Estado25 e que foram posteriormente densificados na Lei n.º 4/2004 

de 15 de janeiro, com a redação dada pela Lei n.º 64/2011 de 22 de Dezembro. 

Este diploma, transpondo o texto do art. 199º alínea d) da CRP, começa por definir no art. 2º, 

que o seu âmbito de aplicação inclui os serviços centrais e periféricos que, pela natureza das 

suas competências e funções, devam estar sujeitos ao poder de direção do respetivo membro 

do Governo, designadamente todos aqueles cujas atribuições decorram do exercício de 

poderes de soberania, autoridade e representação política do Estado.  

Por conseguinte, conclui-se que este diploma também se aplica aos serviços policiais na 

medida em que exercem poderes de soberania, maxime de segurança interna,26 

exclusivamente ou cumulativamente de autoridade de cariz administrativo, bem como  às 

Forças Armadas, forças militarizadas, como é o caso da GNR27 e aos serviços de Sistema de 

Informações da República Portuguesa28, por força do seu n.º 3, sempre com as devidas 

adaptações.  

                                                                                                                                                                                     
Catarina, ob. cit. pág. 295. Na jurisprudência, veja-se o acórdão do TC n.º 103/87, publicado no DR, I série, n.º 
103, (6-5-1987) pág. 1875, que discorre sobre o estatuto e funções da PSP.  
Na doutrina francesa, LAUBADÈRE, André de; VENEZIA, Jean-Claude; GAUDEMET, Yves (Traité de Droit 
Administratif, tome 3, L.G.D.J., 4º edition, 1990, pág. 183 a 185) enunciam a distinção entre «forces de police 
et forces armées», sendo que no conceito de forces de police dedicadas à «maintien de l’ordre» estão abrangidas 
a Police Nacionale (que inclui a Direction Centrale de la Police Judiciaire) e a Gendarmerie. São invocadas 
razões históricas para esta distinção na medida em que as forças ou serviços de segurança surgiram de forma 
circunstancial, sob a pressão do evento e sem qualquer plano ou estratégia global. 
25 Neste sentido, RAPOSO, João, ob. cit., pág. 41 e MACHETE, Pedro – A polícia na Constituição da República 
Portuguesa, Homenagem da Faculdade de Direito de Lisboa ao Professor Doutor Inocêncio Galvão Telles, 90 
Anos, Almedina, 2007, pág. 1151. 
26 Como refere João Raposo (ob. cit. pág. 44) trata-se de uma atividade que constitui monopólio do Estado, não 
podendo por isso ser confiada a outras entidades públicas descentralizadas e, muito menos, transferidas para 
entidades privadas. Por sua vez, o art. 25º da Lei n.º 53/2008 de 29/08, enumera os organismos públicos que 
exercem funções de segurança interna: a) A Guarda Nacional Republicana; b) A Polícia de Segurança Pública; c) 
A Polícia Judiciária; d) O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras; e) O Serviço de Informações de Segurança. 
27 Vide n.º 1 do art. 1º da Lei 63/2007 de 6 de novembro (LOGNR) 
28 Cfr. art. 15º da Lei n.º 30/94 de 5 de setembro (www.sirp.pt) que criou o Serviço de Informações Militares, o 
Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED) e do Serviço de Informações de Segurança (SIS) 

http://www.sirp.pt/
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Assim, na organização administrativa policial tem plena aplicabilidade o princípio da 

unidade e eficácia de ação que se consubstancia no exercício dos poderes hierárquicos de 

direção, substituição e revogação no âmbito da estrutura interna dos serviços (n.º 2 do art 

267º da CRP e n.º 2 do art. 3º conjugado com o art. 20º e 21º do aludido diploma) como 

forma de garantir, nas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, que “a desconcentração e 

descentralização administrativas não levem à perda de unidade do Estado por via da 

pulverização dos centros de decisão.”29   

Do igual modo, foi previsto o princípio da aproximação dos serviços às populações – n.º 1 

do art. 267º da CRP e n.º 3 do art. 3º – no sentido de que os serviços públicos deverão ser 

exercidos ao nível territorial mais próximo possível dos respetivos destinatários e o princípio 

da desburocratização30 procurando-se, nas palavras do legislador, definir com clareza 

atribuições, competências e funções, numa simplificação de estruturas orgânicas e redução 

de níveis hierárquicos.31   

Finalmente, o legislador ordinário veio dar especial enfoque ao princípio da racionalização32, 

trazendo para a organização da Administração Pública em geral e à organização policial em 

particular, um conceito próprio da estrutura empresarial de direito privado que resulta do 

balanço entre os meios disponíveis, a missão das pessoas coletivas e os resultados obtidos, 

procurando-se atingir a máxima eficácia na afetação de recursos públicos, ou seja, a melhoria 

quantitativa e qualitativa do serviço prestado ao cidadão. Consequentemente, a Estado-

Administração deverá evitar, nos termos do n.º 5 do art. 3º conjugado com o art. 26º da Lei 

4/2004 de 15 de janeiro, a criação de novos serviços e a dispersão de funções ou 

competências por pequenas unidades orgânicas, impondo-se que não coexistam serviços que 

prossigam total ou parcialmente os mesmos fins ou a extinção de serviços já existentes que já 

prossigam total ou parcialmente os mesmos fins. 

 

 

 

                                                           
29 SOUSA, Marcelo Rebelo de; MATOS, André Salgado de – Direito Administrativo Geral (…), tomo I, D. 
Quixote, 3ª edição, 2008, pág. 152.      
30 Como sabiamente assinala João CAUPERS, (A Administração periférica do Estado (…), Aequitas, 1994, 
pág. 191) o conceito de organização burocrática de Max Weber é um conceito que repousa sobre a estrutura e 
que se carateriza pela divisão de trabalho pelos elementos da organização, regulamentação abstrata das 
operações, impessoalidade de relacionamento interorgânico e seleção de pessoal de acordo com critérios de 
capacidade técnica e progressão.  
31 Cfr. n.º 4 do art. 3º da Lei 4/2004, com a redação dada pela Lei n.º 64/2001 de 22 de Dezembro. 
32 Vide n.º 5 do art.º. 267º da CRP e art.º. 3º n.º 5 e 6 da Lei 4/2004 de 15 de janeiro. 
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2. Os princípios constitucionais específicos: o art. 272º n.º 4 da CRP  
 

Dada a importância que é reconhecidamente atribuída na Administração Pública à função 

policial, também a CRP não deixou de se pronunciar especificamente sobre a sua organização 

ao estabelecer no n.º 4 do art.º 272º da CRP dois princípios específicos: cabe à lei fixar o 

regime das forças de segurança e que a sua organização é única para todo o território 

nacional.   

Quanto ao primeiro, importa, desde logo, referir que não nos devemos cingir ao elemento 

literal do conceito «forças de segurança» devendo incluir na sua interpretação teleológica os 

«serviços de segurança», que também desempenham funções de segurança interna, por força 

do n.º 3 do art.º 2º da Lei n.º 53/2008 de 29/08 e que se encontram enumerados no art. 25º. 

Por outro lado, conjugando este preceito com o art. 164º alínea u) da CRP, poder-se-ia 

pressupor uma reserva da Assembleia da República no que toca à organização das forças de 

segurança.  

Todavia, não foi este o entendimento seguido pelo Tribunal Constitucional no acórdão n.º 

304/200833 quando julgou inconstitucional, por violação da reserva de ato legislativo imposto 

por aquele preceito, algumas normas da proposta de lei orgânica da PJ que previam que as 

competências das diversas unidades da PJ pudessem ser fixadas através de portaria 

ministerial. Pode ler-se naquele acórdão que “(…) o regime das forças de segurança mereceu 

especial atenção do legislador constitucional devido, por um lado, ao papel fundamental que 

elas desempenham na garantia do funcionamento da sociedade num Estado de Direito e por 

outro lado à possibilidade de afetação dos direito e liberdades dos cidadãos que pode 

resultar da sua atividade.(…), acrescentando  que “conceito constitucional de forças de 

segurança não pode deixar de ser perspetivado numa visão ampla que abranja todos os 

corpos organizados que tenham por missão, principal ou secundária a segurança interna 

(…)” 

Assim, recorrendo ao elemento interpretativo histórico através das discussões e intervenções 

na comissão Eventual da Revisão constitucional de 1997 a propósito do aditamento ao núcleo 

de matérias que compõem a reserva absoluta da AR conjugado com o n.º 4 do art. 272º, 

aquele Tribunal veio considerar, ainda que maioritariamente, que o legislador não teve 

intenção de abarcar na alínea u) os regimes específicos de cada um das forças de segurança 

                                                           
33 Publicado no DR, Iª série, 116 (18-6-2008) 3492-3504 e disponível em 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20080304.html  

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20080304.html
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mas apenas o regime geral aplicável a cada uma delas, não estando aí incluídas as regras 

atinentes à organização interna de cada uma das forças de segurança, pois, constituiria um 

desequilibro na relação de poderes constitucionais legislativos atribuídos à AR e ao Governo, 

podendo qualquer um destes órgãos regular organicamente cada uma das forças de segurança.  

Aliás, entendeu aquele venerando Tribunal que “não se justifica que apenas a AR possa 

legislar sobre a organização interna de cada um dos serviços, forças ou organizações que 

não podem deixar de ser entendidos como estando integrados na Administração Pública, (…) 

apesar das suas condições particulares, não fazendo sentido retirar ao Governo a 

possibilidade de legislar em matéria de organização interna de cada uma das forças, pois é 

ele que, por natureza, deve ser responsabilizado politicamente pela sua eficácia de 

funcionamento (…).” 

Neste ponto, acompanhamos o sentido da declaração de voto do Conselheiro Benjamim 

Rodrigues onde, chegando também à inconstitucionalidade, fundamenta o seu voto na ideia de 

que o comando do n.º 2 sobre a proporcionalidade das medidas de polícia, justifica também a 

solução adotada pelo n.º 4 do art. 272º. 

Concretizando e seguindo o seu raciocínio, o Conselheiro considerou que o n.º 2 consagrou o 

princípio da tipicidade das medidas de polícia exigindo que as mesmas tivessem prévia 

consagração legal dada a suscetibilidade de ingerência nos direitos e liberdades fundamentais 

do cidadão.  

Destarte, a utilização dessas medidas de polícia é levada a cabo essencialmente por forças (e 

serviços) de segurança, pelo que não será indiferente, na perspetiva da defesa dos direitos e 

liberdades dos cidadãos, saber quem é que pode utilizar em concreto, contra ele de tais 

medidas, até para saber contra quem deverá reagir na defesa dos seus direitos e liberdades. 

Conclui, referindo que uma posição congruente da Constituição postula também que a tarefa 

de definição dos órgãos das forças de segurança e da atribuição de competência para a 

utilização das medidas de polícia fique igualmente cometida ao legislador sujeito ao controlo 

político e parlamentar.  

Por outras palavras, para a atividade administrativa policial não é inócua a sua organização na 

medida em que é através dos órgãos, autoridades e agentes que ela se manifesta pois, como se 

refere na aludida declaração de voto, “as medidas de polícia não são realidades etéreas: são 

meios cuja utilização prática é sentida no corpo e na alma dos cidadãos”. Outros dos 
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princípios que tem sido consensual na doutrina e na jurisprudência34 e que resulta do número 

n.º 4 do art. 272º é o princípio do caráter nacional da organização de cada força de 

segurança que tem como corolário a impossibilidade de criação de qualquer organismo que 

prossiga funções de segurança de âmbito regional (v.g. Regiões Autónomas) ou local (v.g. 

municipal), não se excluindo a criação de polícias administrativas (v.g. municipais) que 

colaborem com as forças de segurança na manutenção da ordem pública35.  

Por fim, cumpre também assinalar que a CRP se refere no art. 272º a «forças de segurança» 

no plural, devendo pois interpretar-se no sentido de que deverão coexistir mais do que uma 

força de segurança, sendo reveladoras as intervenções dos deputados no debate da Assembleia 

Constituinte por altura da 1ª Revisão Constitucional de 1982, donde resulta inequívoca essa 

intenção, fundamentada no princípio do Estado de Direito Democrático.36  

 

3. O sistema de segurança interna – LSI 

 

A prossecução da segurança interna enquanto valor essencial para o Estado é assegurada por 

um conjunto de órgãos que formam o sistema de segurança interna, consagrado na Lei 

53/2008 de 28 de agosto (doravante designada por LSI). 

                                                           
34 Neste sentido, MACHETE, Pedro – ob cit. pág. 1151 e RAPOSO, João – ob. cit., pág. 43 que enunciam este 
princípio como o princípio da unidade da organização. Também Catarina Sarmento e Castro adere a esta 
posição indicando como imprescindível a leitura do acórdão do Tribunal Constitucional n.º 583/96 de 16 de 
Abril onde este tribunal se pronunciou sobre a inconstitucionalidade do art. 33º do Estatuto político-
administrativo da região autónoma dos Açores. Veja-se, ainda este propósito, em termos históricos, a resposta 
negativa do então deputado Jorge Miranda (ASDI) à pergunta do deputado Sousa Tavares sobre se o regime 
único para todo o território nacional não poderia brigar com a questão das regiões autónomas no debate sobre 
as propostas apresentadas pela AD e da FRS, Diário da AR, Iª série, n.º 64 de 10 de Março de 1982, pág. 1232-
33.    
35 Nos termos do disposto no art. 237 n.º 3 CRP, no caso da Polícia Municipal não estamos perante uma força de 
segurança, cabendo apenas a esta polícia cooperar na manutenção da tranquilidade pública de relevo municipal e 
na proteção das comunidades locais, não possuindo plena autonomia de atuação. Vide, por todos, SARMENTO e 
CASTRO, Catarina, ob. cit., pág. 330 a 334. 
36 Vide intervenção do Deputado Nunes de Almeida (PS) no debate sobre as propostas apresentadas pela AD e da 
FRS, Diário da AR, Iª série, n.º 64 de 10 de Março de 1982 pág. 1232-32 onde afirma que “se torna claro que 
não é obrigatória a constituição de uma única força de segurança, podendo haver, portanto, mais do que uma e 
ainda a intervenção do deputado Sousa Lara (PPM) na reunião plenária da AR de 22 de julho de 1982 relativa ao 
debate e aprovação dos projetos de alteração à Constituição - o art. 272º - publicado no Diário da Assembleia da 
República de 23 de julho de 1982, I série, n.º 125, pág. 5283 onde se congratula pela oportunidade da 
consagração constitucional da existência de uma pluralidade de polícias no território nacional, embora não 
decorra do texto constitucional que elas dependam do mesmo membro do Governo. Porém, somos da opinião 
que o Legislador Constituinte ao consagrar a pluralidade de forças de segurança pretendeu incluir todas as forças 
e serviços de segurança que concorram para a segurança interna.  
Na doutrina francesa, LAUBADÈRE, André de; VENEZIA, Jean-Claude; GAUDEMET, Yves (ob. cit., tome 3, 
pág. 184) fazem referência a este princípio como uma consequência lógica de precaução contra os perigos 
inerentes a um monopólio de força interior.    
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Logo no seu primeiro artigo, o legislador definiu segurança interna como a atividade 

desenvolvida pelo Estado para garantir a ordem, a segurança e a tranquilidade públicas, 

proteger pessoas e bens, prevenir e reprimir a criminalidade e contribuir para assegurar o 

normal funcionamento das instituições democráticas, o regular exercício dos direitos, 

liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos e o respeito pela legalidade democrática. 

Trata-se, pois, de um conceito global que abrange todo e qualquer tipo de prevenção de 

perigos que podem ir desde catástrofes naturais ou incidentes de aviação à intervenção dolosa 

e planeada de ataques terroristas, não sendo, deste modo, de estranhar que o órgão superior do 

sistema de segurança interna, o Conselho Superior, seja composto por representantes da 

Autoridade Marítima Nacional, do Sistema de Autoridade Aeronáutica e do Sistema Integrado 

de Operações de Proteção e Socorro, para além dos representantes ministeriais, das Forças 

Armadas e das forças e serviços de segurança – vide art. 12º.37    

Todavia, importa salientar que a publicação deste diploma, que revogou a anterior em vigor 

desde 1987 (Lei n.º 20/87 de 12 junho, alterada pela Lei n.º 8/91, de 1 de Abril) veio dar 

cumprimento à Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2007 de 19 de Março que visou 

criar um Sistema de Segurança Interna que correspondesse ao quadro dos riscos típicos do 

atual ciclo histórico, procurando atender a fenómenos de criminalidade grave, de massa e 

violenta, altamente organizada, transnacional – especialmente a dedicada aos tráficos de 

estupefacientes e substâncias psicotrópicas, de pessoas e de armas – e económica e financeira 

(englobando a corrupção, o tráfico de influência e o branqueamento), assim como à 

sabotagem, à espionagem e ao terrorismo.38 

Para além do Conselho Superior e de acordo com o art. 11º, são órgãos do sistema de 

Segurança Interna, o Secretário-geral do Sistema de Segurança Interna com competências de 

coordenação, direção, controlo e comando operacional, destacando-se as funções no âmbito 

                                                           
37 Note-se que esta definição é mais abrangente do que aquela que figurava na anterior Lei de Segurança Interna 
(Lei n.º 20/87 de 12 de junho) ao incluir a expressão «repressão da criminalidade». Ainda que a atividade de 
polícia exerça funções de repressão criminal, cabe constitucionalmente aos Tribunais, na qualidade de órgãos de 
soberania que administram a Justiça em nome do Povo, reprimir a violação da legalidade democrática, sendo 
coadjuvados nas suas funções por outras autoridades, maxime os OPC – vide art. 202º n.º 1 e 3 da CRP. Esta 
inclusão não é questão de somenos pois, como veremos mais adiante, alguns Autores apelidam o sistema de 
investigação criminal de «subsistema» do sistema de segurança interna, o que não sufragamos, por entendermos 
que, dogmaticamente, a Justiça não se pode subjugar à Segurança, sendo aquele o bem jurídico axiologicamente 
de valor superior.        
38 Veja-se a Proposta de Lei 184/X que este na base do diploma e que se encontra acessível em 
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33774, sendo de concluir 
que a intenção da Assembleia da República foi harmonizar este sistema com a coordenação de investigação 
criminal (LOIC) e as leis orgânicas das forças e serviços de segurança (PSP, GNR e PJ) que foram discutidas no 
Parlamento e publicadas quase em simultâneo.    

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33774
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da articulação das forças e serviços de segurança, como a gestão de incidentes tácito-policiais, 

nos termos das disposições conjugadas dos art. 14º a 18º da LSI e o Gabinete Coordenador de 

Segurança definido como um órgão especializado de assessoria e consulta para a coordenação 

técnica e operacional da atividade das forças e dos serviços de segurança, funcionando na 

direta dependência do Primeiro-Ministro ou, por sua delegação, do Ministro da Administração 

Interna39.     

Para executar a política de segurança interna definida pelo Governo e determinada 

superiormente por estes órgãos, concorrem para garantir a segurança interna, cooperando 

entre si de acordo com os princípios, objetivos, prioridades, orientações no âmbito do 

respetivo enquadramento orgânico, as forças e serviços de segurança definidos no art. 25º, 

mormente a PSP, a GNR, a PJ, o SEF e os Serviços de Informação e Segurança que, 

podem/devem, consoante os casos, aplicar as medidas de polícia gerais ou especiais definidas 

nos art.28º e 29º no sentido de evitar a produção de danos sociais, sempre com a observância 

do princípio da necessidade, proporcionalidade e da adequação previstos no art. 30º e no n.º 2 

do art.2º da LSI, em estrita e necessária obediência ao preceito constitucional plasmado no 

n.º2 do art. 272º da CRP. 

Pese embora as diferentes designações40, as aludidas entidades policiais têm em comum o 

facto de, sob o plano jurídico-administrativo, constituírem serviços organizados 

hierarquicamente na dependência direta de um Ministro e dotados de autonomia 

administrativa, integrando a função administrativa do Estado, caraterizando-se como 

verdadeiros órgãos executivos de natureza administrativa que têm a seu cargo a prossecução 

do interesse público.41 

Recorrendo aos critérios dogmáticos para definir o modelo organizacional das polícias, 

podemos considerar que em Portugal vigora, tal como nos países do sul da Europa, um 

sistema centralizado de âmbito nacional, dependente hierarquicamente do ministro, associado 

ao modelo francês/napoleónico.42 

                                                           
39 Cfr. art. 21º n.º 1 da LSI. 
40 No caso da GNR e PSP, estamos perante “forças” de segurança que, segundo Luís Pimentel (O Regime 
estatutário das forças de segurança, Estudo de Direito de Polícia, regência prof. Jorge Miranda, volume 2, 
AAFDL, 2003, pág. 172) caraterizam-se por se organizarem em «módulos» ficando a final todos subordinados a 
um dirigente comum. Por outro lado, estão dotadas de meios de coerção superiores capazes de enfrentar, reduzir 
e dominar uma oposição violenta, possuindo a capacidade de colocar e manter no terreno um dispositivo forte, 
submetidos ao princípio de comando, mais rígido e mais forte que a simples relação hierárquica administrativa.          
41 Vide FREITAS DA ROCHA, Joaquim – Estado e Privatização da Segurança, (enfoque jurídico), Revista 
SCIENTIA IVRIDICA, tomo LIX, n.º 322, abril/junho de 2010, pág. 222.    
42 Para Francisco de Sousa (A Polícia no Estado de Direito, ob. cit. pág. 162) para além do sistema centralizado, 
encontramos ainda na Europa o sistema descentralizado caraterizado pelos múltiplos centros de decisão 
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Sob o ponto de vista do seu regime estatutário43, podemos estar perante tipos de organizações 

policiais de cariz civil como a PJ, militar no caso da GNR ou de estruturas mitigadas ou 

denominadas hibridas como a PSP, considerada como um corpo civil dependente do 

Governo/Ministro (e não das Forças Armadas) mas com estrutura «militarizada».44 

Na feliz síntese de Pedro Clemente a que aderimos, o sistema policial português situa-se entre 

o dualismo puro e o pluralismo moderado, apresentando-se «dinâmico» e «dualista».45 

Por último, cumpre assinalar o papel subsidiário ou supletivo das Forças Armadas que 

também colaboram em matéria de segurança interna nos termos definidos na Constituição e 

da Lei, ou seja, em matéria de proteção civil ou quando estejam em causa ameaças externas46, 

competindo ao Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna e ao Chefe do Estado-

Maior-General das Forças Armadas assegurarem entre si a articulação operacional.      

 

4. As forças e serviços de segurança   

4.1.  A Polícia Judiciária  
 

A Polícia Judiciária (PJ) é definida no art. 1º da Lei n.º 37/2008 de 6 de agosto (LOPJ) como 

um corpo superior de polícia criminal, organizado hierarquicamente na dependência do 

Ministério da Justiça, tratando-se um serviço central da administração direta do Estado, com 

autonomia administrativa. 47 

Como resulta da exposição de motivos da proposta de lei n.º 143/X48 que esteve na base do 

aludido diploma, o Governo pretendeu apostar no aumento de operacionalidade e 

                                                                                                                                                                                     
pulverizados, dependente do poder local e envolvido com a comunidade, também com poderes de investigação 
criminal circunscritos a determinado território, próprio dos países anglo-saxónicos e o sistema misto que 
congrega caraterísticas combinadas dos dois sistemas, implementados essencialmente nos países nórdicos. 
43 Por regime estatutário de uma entidade pública deve entender-se, segundo LUÍS PIMENTEL, (Estudos, ob. 
cit. pág. 164) citando Marcello Caetano, como “o conjunto de normas e de princípios constantes das leis e 
regulamentos, mediante o qual se estabelecem as respetivas atribuições e organização, as competências dos 
órgãos bem como os direitos e deveres, carreiras e regime disciplinar do pessoal do seu serviço (…)”  
44 Neste sentido, Acórdão do TC n.º 103/87 de 24 de março, publicado no DR, Iª série, 103, (06-05-1987) 1876-
1878, disponível em http://dre.pt/pdf1s/1987 /05/10300/18711903.pdf, onde define a PSP como «organismo civil 
de estrutura militarizada». Veja-se também a este propósito, a Portaria n.º 123/2011, publicada no DR, 1ª série, 
63 (30-03-2011) 1732-1746 que aprova o, aliás, rigoroso regulamento de continências e honras da PSP, donde se 
destaca o princípio da hierarquia de comando, previsto logo no seu art. 1º.    
45 Vide CLEMENTE, Pedro José Lopes – A Polícia em Portugal, Políticas Públicas, Cadernos INA, Oeiras, 
2006, pág. 50. 
46 Nos termos das disposições conjugadas do n.º 2 art. 273º e do n.º 6 do art. 275º da CRP. 
47 De acordo com as disposições conjugadas dos art. 4º alínea f) e art. 13º do Decreto-Lei n.º 123/2011 de 29 de 
Dezembro, publicado no DR, 1ª série, 249, (29-12-2011) 5481-5490, que aprova a Lei Orgânica do Ministério da 
Justiça, disponível em http://www.dre.pt/pdf1s/ 2011/12/24900/0548105490.pdf 
48 Acessível em www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33504 

http://dre.pt/pdf1s/1987%20/05/10300/18711903.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/%202011/12/24900/0548105490.pdf
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33504
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especialidade, numa lógica de reorganização estrutural dos serviços, tendo em atenção a 

necessidade de racionalização dos recursos, no sentido de obter a maior eficiência e eficácia 

nas atividades desenvolvidas.  

Neste sentido, a sua missão enquadra-se em três grandes áreas de atuação: 1) coadjuvar as 

autoridades judiciárias na investigação da sua competência ou que lhe sejam cometidas pelas 

autoridades judiciárias competentes, ex vi n.º 1 dos art. 2º e 3º e art. 5º; 2) desenvolver e 

promover as ações de prevenção e deteção criminal e 3) assegurar a cooperação internacional, 

através dos Gabinetes Nacionais da INTERPOL e EUROPOL. 

No que concerne à investigação criminal e contrariamente à anterior lei orgânica, as 

competências da PJ são definidas por remissão legal para a Lei de Organização Criminal 

(LOIC) o que não sucede, como se verá, nos casos das Leis Orgânicas da GNR e da PSP e 

resultam da adoção pelo legislador de vários critérios como à tipologia de crimes definida no 

Código Penal49, o bem jurídico protegido50, ou cláusulas gerais como “crimes económico-

financeiros” da alínea j) do n.º 3 do art. 7º ou ainda conceitos policiais ou criminológicos, 

como o tráfico e viciação de veículos – ex vi art. 7º, n.º 3 aliena m).51    

Concomitantemente, o legislador introduziu “cláusulas de salvaguarda”, verdadeiras exceções 

às regras gerais, permitindo que o Procurador-Geral da República, nos termos do art.º 8 da 

LOIC e ouvidos que sejam os órgãos de polícia criminal, atribua a investigação a outro órgão 

de polícia criminal, desde que tal se afigure, em concreto, mais adequado ao bom andamento 

da investigação.    

Não sendo a PJ uma polícia administrativa geral ou especial de segurança, a sua lei orgânica 

não contempla qualquer indicação sobre as autoridades de polícia como no caso da GNR52 ou 

da PSP53, fazendo apenas referência no art. 11º às autoridades de polícia criminal, para 

efeitos do CPP.54  

                                                           
49 V.g. alínea j) n.º 2 do art. 7º - corrupção, tráfico de influências, peculato e participação económica em negócio 
que correspondem respetivamente aos artigos 372º a 374º, 335º e 375º a 377º do Código Penal.   
50 Cfr. Alínea h) do art. 7º - Crimes contra a segurança do Estado, exceto os que respeitem ao processo eleitoral, 
previstos nos art. 308º a 335º do CP. 
51 O tráfico e viciação de veículos é a denominação atribuída ao fenómeno criminológico que consiste, de modo 
geral, na subtração de um veículo que poderá ser reintroduzido no mercado de veículos usados após à alteração 
dos seus elementos identificativos ou desmantelado em peças para posterior revenda, assumindo atualmente um 
carácter extremamente organizado e de cariz transnacional, com rotas já conhecidas ou identificadas na Europa 
de comércio ilícito. Os atos descritos correspondem, no plano jurídico, na prática em concurso real ou ideal de 
crimes de furto/roubo, dano, falsificação de documentos autênticos, burla e recetação.        
52 Art.º 11 da Lei n.º 63/2007 de 6 de novembro – LOGNR. 
53 Art. 10º da Lei n.º 53/2007 de 31 de agosto – LOPSP. 
54 Na opinião de João Raposo, (ob. cit. pág. 55) na ausência de qualquer referência deve entender-se que detêm 
tal estatuto as autoridades de polícia criminal identificadas no art. 11º. No entanto, não partilhamos de tal 
opinião. Como veremos, também a lei orgânica do SEF nada diz sobre esta matéria, quando na realidade se trata 
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4.2  A Polícia de Segurança Pública – PSP 
 

A Polícia de Segurança Pública, vulgo PSP, é hoje definida como uma força de segurança, 

com natureza administrativa de serviço público55, dotada de autonomia administrativa, 

estando o pessoal policial organizado segundo a hierarquia de comando, inspirado no modelo 

militar, seguindo o pessoal não policial as regras da hierarquia da restante função pública.  

De acordo com o art. 3º, em situação de normalidade democrática, as suas atribuições da PSP 

são as decorrentes do sistema de segurança interna, ou seja, assegurar a legalidade 

democrática e garantir os direitos dos cidadãos, nos termos do art. 272º da CRP sendo que, em 

situações de exceção, a PSP desempenha as tarefas previstas na legislação sobre Defesa 

Nacional e na Lei sobre o Estado de Sítio.56        

As suas atribuições são prosseguidas em todo o território nacional, sem prejuízo das 

atribuições que estão cometidas simultaneamente à GNR e cuja delimitação de competências 

se encontra prevista em portaria do Ministério da Administração Interna.57   

Seguindo a classificação de João Raposo58, essas atribuições podem subdividir-se em funções 

de polícia administrativa geral de segurança pública, polícia administrativa especial e de 

polícia judiciária, para além das atribuições exclusivas da PSP estatuídas no n.º 3 do art.3º 

                                                                                                                                                                                     
de uma polícia iminentemente administrativa. Admitindo tal analogia, estaríamos perante manifesta violação o 
princípio da legalidade, maxime de precedência de lei, estruturante no direito de polícia ao conferir poderes para 
a prática de atos a categorias profissionais que poderão colidir com direitos ou liberdades dos cidadãos. Mesmo 
recorrendo ao estatuído no art. 26º da Lei de Segurança Interna, estaríamos perante a dificuldade de concretizar 
quais são, na Polícia Judiciária, os “funcionários superiores” – serão apenas os dirigentes ou incluirão 
funcionários de investigação criminal? E desses funcionários, quais?    
55 Apesar da letra da lei se referir a serviço público, entendemos que se trata, tal como o define a doutrina 
dominante, de uma estrutura administrativa ou serviço administrativo no sentido institucional de matriz 
operacional que exerce, em termos gerais e a título principal, a fiscalização lato sensu de atividades dos 
particulares.  
56 Cfr. Art. 48º sob a epígrafe “Forças de segurança” da Lei n.º 31-A/2009 de 7 de julho – Lei de Defesa 
Nacional – que estatui que as forças de segurança colaboram em matéria de defesa nacional e que compete ao 
Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas e ao Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna 
assegurar a sua articulação e ainda as disposições conjugadas dos n.º 3 e 4 do artigo 8º da Lei n.º 44/86 de 30 de 
setembro – Lei sobre o Estado de Sítio e Estado de Emergência – que refere que as forças de segurança ficam 
colocadas em termos operacionais na dependência do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, 
por intermédio dos respetivos comandantes-gerais, ficando as restantes autoridade administrativas civis 
obrigadas a facultar os elementos de informação que lhes forem solicitados.   
57 Encontra-se atualmente em vigor a Portaria n.º 340-A/2007, de 30 de março publicada poucos dias após a 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2007 de 19 de março que aprovou as opções fundamentais da 
reforma da forças de segurança tendo em vista, essencialmente, uma adequada articulação entre as duas forças, 
a racionalização dos seus recursos e procedimentos e a melhoria das suas infraestruturas e equipamentos, de 
modo a melhorar a qualidade do serviço prestado aos cidadãos(…), vigorando ainda em matéria coordenação e 
articulação no controlo do tráfego e fiscalização rodoviária, a Portaria n.º 778/2009, de 22 de julho.  
58 Ob. cit., pág. 67. Vide alíneas a) a n) do n.º2 do art.º 3 da LOPSP.   
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relativas a armas e explosivos, segurança privada, segurança dos membros dos órgãos de 

soberania e a troca de informações sobre fenómenos de violência associada ao desporto. 

Como se referiu, tratando-se de uma força de segurança com competências de polícia 

administrativa, a lei orgânica previu no art. 10º a qualidade de autoridade polícia a todas as 

categorias superiores, desde diretor nacional a qualquer oficial da PSP no exercício de 

funções de comando ou chefia operacional, conferindo o poder de determinar as medidas de 

polícia previstas na própria lei orgânica ou na Lei de Segurança Interna59 e estabelecendo a 

prática do crime de desobediência qualificada como cominação pelo desrespeito à ordem ou 

mandado legítimos, regulamente comunicados e emanados pelos elementos da PSP em 

funções policiais, que são considerados agentes de força pública, nos termos e para os efeitos 

previstos no n.º 2 e 3 do art. 9º.  

No âmbito das atribuições de polícia judiciária e para efeitos das disposições conjugadas do 

Código de Processo Penal (art. 55º) e da LOIC (art. 3º), onde a PSP se encontra definida como 

órgão de polícia criminal (OPC) de competência genérica, o art. 11º definiu como autoridades 

de polícia criminal todas categorias definidas anteriormente no art. 10º como autoridades de 

polícia, estabelecendo que estas autoridades, bem como o restante pessoal com funções 

policiais da PSP, atuam sob a direção e na dependência funcional da autoridade judiciária 

competente.  

Em matéria de estatuto de pessoal da PSP, os direitos do pessoal que exerce funções policiais 

está substancialmente restringido, decorrente essencialmente do art. 270º da CRP e da 

definição de caráter permanente e obrigatório do próprio serviço e de quem exerce funções 

policiais, razão pela qual o direito de participação do pessoal da PSP com funções policiais 

está restrito às associações sindicais compostas exclusivamente por pessoal com funções 

policiais, estando ainda afetadas, a liberdade de expressão de pensamento, de reunião, de 

manifestação e o direito à greve.60  

 

                                                           
59 Vide disposições conjugadas do n.º 2 do art. 10º, art. 12º da LOPSP e os art.º 28º a 34º da LSI. 
60 Note-se a previsão do art. 7º do Estatuto Pessoal da PSP (DL n.º 299/2009 de 14 de outubro) onde se impõe ao 
pessoal com funções policiais o dever de “permanente disponibilidade para o serviço, ainda que com sacrifício 
dos interesses pessoais”. Veja-se ainda o art. 2º e as alíneas a) a d) do art. 3º da Lei n.º 14/2002 de 19 de 
fevereiro donde resulta a proibição de fazer declarações que afetem a subordinação da polícia à legalidade 
democrática, bem como a sua isenção política e partidária, e ainda sobre matérias de que tomem conhecimento 
no exercício das suas funções e constituam segredo de Estado ou de justiça ou respeitem a matérias relativas ao 
dispositivo ou atividade operacional da polícia classificadas de reservado nos termos legais. A proibição afeta 
ainda a convocação e participação de reuniões ou manifestações de carácter político exceto, neste caso, se trajar 
civilmente, e, tratando-se de ato público, não integrar a mesa, usar da palavra ou exibir qualquer tipo de 
mensagem 
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4.3  A Guarda Nacional Republicana - GNR  
 

Segundo a definição legal plasmada na Lei n.º 63/2007 de 6 de novembro, a Guarda Nacional 

Republicana (GNR) é uma força de segurança de natureza militar, constituída por militares 

organizados num corpo especial de tropas, dotada de autonomia administrativa, à semelhança 

da sua congénere espanhola, a Guardia Civil, ou da italiana Carabinieri ou Gendarmerie 

francesa61. 

A sua lei orgânica é em tudo semelhante à LOPSP, com as devidas ressalvas quanto ao 

estatuto militar atribuído aos seus elementos, estando, todavia, previsto que esteja ao seu 

serviço pessoal civil em áreas não operacionais.  

Tal como a PSP e tratando-se de uma força de segurança, encontra-se dependente do Ministro 

da Administração Interna, integrando o sistema de segurança interna (art. 25º da LSI) ficando 

à ordem em termos operacionais do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas nas 

situações previstas na Lei Defesa Nacional e na Lei sobre o Estado de Sítio e de Emergência e 

em tudo o que respeita à uniformização, normalização da doutrina militar, armamento e 

equipamento – art. 2º.  

Daqui resulta que, para além de garantir a legalidade democrática e os direitos dos cidadãos 

nos termos constitucionalmente previstos no art. 272º da CRP, assume um papel também 

relevante no que toca aos «sistemas nacionais de segurança» e na execução da política de 

defesa nacional.      

Na esteira do já explanado quanto às atribuições da PSP, também a GNR tem como atribuição 

principal garantir a ordem e tranquilidade públicas, enquanto polícia administrativa geral ou 

de segurança, consagradas nas alíneas a), b), g), h), i) do n.º 1 do art. 3º, estando-lhe ainda 

cometidas funções de policia administrativa especial como a fiscalização, ordenamento e 

disciplina de trânsito (n.º 1 alíneas f) e n.º 2 alínea b) do art.º 3) ou ainda assegurar o 

cumprimento das disposições legais referentes à proteção e conservação da natureza e 

ambiente, bem como proceder à vigilância e patrulhamento da costa e mar territorial e ao 

controlo e fiscalização de embarcações e passageiros, entre outras.   

Finalmente e para além da função de prevenção da criminalidade em geral estão ainda 

cometidas à GNR funções de polícia judiciária, designadamente, de desenvolver as ações de 

investigação criminal que lhe estejam atribuídas por lei ou delegadas pelas autoridades 

                                                           
61 Vide FRANCISCO DE SOUSA, António, A Policia (…), pág. 175 e RAPOSO, João, ob. cit. pág. 57 e ss. 
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judiciárias, com especial destaque para a investigação dos ilícitos penais relacionados com a 

proteção e conservação da natureza e do ambiente.      

A GNR está organizada sob o princípio da hierarquia de comando, compreendendo a estrutura 

de comando, as unidades e os estabelecimentos de ensino, sendo consideradas autoridades de 

polícia nos termos do art. 11º e do art. 26º da LSI no âmbito das atribuições de polícia 

administrativa, o comandante geral, o 2º comandante, o comandante operacional da Guarda, 

os comandantes de unidade e subunidades de comando oficial e outros oficiais, desde que no 

exercício de funções de comando.   

O mesmo sucede com as atribuições de polícia judiciária, nos termos do Código de Processo 

Penal (art. 55º) e da LOIC (art. 3º), onde a GNR se encontra definida como OPC de 

competência genérica, com a enumeração das entidades consideradas autoridades de polícia 

criminal no art. 12º que remete para o disposto no art. 11º quanto às autoridades de polícia, 

estando os militares da Guarda, enquanto órgãos de polícia criminal, na direção e 

dependência funcional da autoridade judiciária competente.   

Atendendo às atribuições específicas da GNR de polícia fiscal e tributária e o disposto no 

regime jurídico aplicável às infrações tributárias62, o art. 13º prevê que todos os oficiais no 

exercício de funções de comando nas UCC e UAF e nas respetivas subunidades ou ainda 

outros oficiais que exerçam funções de comando operacional em matéria tributária são 

autoridades de polícia tributária.  

Por fim e no tocante ao estatuto profissional dos militares da GNR, importa referir que, no 

exercício da sua missão, estão sujeitos à condição militar e à hierarquia de comando, tendo, 

por conseguinte, os seus direitos e liberdades limitados pelas restrições constitucionalmente 

previstas, com o âmbito pessoal e material que consta da Lei de Bases Gerais do Estatuto da 

Condição Militar (Lei n.º 11/89 de 11 de junho), do Estatuto dos Militares da GNR63 e que se 

consubstancia, no termos dos art. 25º a 33º da Lei de Defesa Nacional, (Lei n.º 31-A/2009 de 

7 de julho) na compressão da liberdade de expressão, de reunião, de manifestação, de 

associação, de petição coletiva, de capacidade eleitoral passiva e o exercício do direito à 

greve64. 

                                                           
62 Cfr. as disposições conjugadas dos art. 40º e 41º n.º 1 alínea a) sobre a competência delegada para a 
investigação de crimes aduaneiros e o n.º 2 art. 67º, relativo à competência para a instauração e instrução de 
processos contraordenacionais, no âmbito do Regime Jurídico das Infrações Tributárias (RJIT).  
63 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 297/2009, de 14 de Outubro, com as alterações introduzidas pela Declaração 
de Retificação n. 92/2009, de 27 de Novembro. 
64 Segundo Catarina Sarmento e Castro e Paula Veiga, (in Os agentes da GNR enquanto elementos de força de 
segurança de tipo militarizado sem “capitis deminutio – Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 21 – 
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4.4  O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras – SEF 

 
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, abreviadamente designado por SEF, surge com a atual 

configuração no ano de 1976, com a publicação do DL 494-A/76, de 23 de junho que 

autonomizou o então Serviço de Fronteiras, tendo passado a adotar a atual designação com a 

entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 440/86, de 31 de dezembro.  

Como prevê o art. 1º da atual lei orgânica, DL n.º 252/2000 de 16 de outubro, trata-se de um 

serviço de segurança integrado na administração direta do Estado, dotado de autonomia 

administrativa e organizado hierarquicamente na dependência do Ministro da Administração 

Interna que tem, grosso modo, duas funções: 

1) Polícia administrativa especial, controlando a circulação de pessoas nas fronteiras, a 

permanência e atividades de estrangeiros em território nacional, bem como estudar, 

promover, coordenar e executar as medidas e ações relacionadas com aquelas atividades e 

com os movimentos migratórios – art. 1º e art. 2º n.º 1 alíneas a) a f) e h) a w) do aludido 

diploma. 

2) Polícia judiciária, atuando no processo, nos termos da lei processual penal, sob a direção 

e em dependência funcional da autoridade judiciária competente, realizando as ações 

determinadas e os atos delegados pela referida autoridade e tendo como competência 

específica proceder à investigação dos crimes de auxílio à imigração ilegal, bem como 

investigar outros com ele conexos, sem prejuízo da competência de outras entidades, 

como é o caso da PJ – cfr. art. 1º e art. 2º n.º 1 alínea g) conjugado com o art .7º n.º 4 

alíneas b) c) e d) da LOIC. 

Tal como a Polícia Judiciária e muito embora a atividade primordial deste serviço de 

segurança seja de polícia administrativa, a sua lei orgânica apenas dispõe no seu art. 3º quanto 

às autoridades de polícia criminal no âmbito da lei processual penal, nada dizendo quando às 

autoridades de polícia.65   

Em termos estatutários, o SEF é um organismo de caráter civil, composto, nos termos do art. 

57º, por um corpo especial de funções policiais que contempla o pessoal dirigente, o pessoal 

de fiscalização e investigação criminal e o pessoal de vigilância e segurança e um corpo geral 

de apoio, constituído por pessoal de informática, auxiliar e operário.     
                                                                                                                                                                                     
Maio/Junho, 2000, pág. 33 a 40) as restrições a que os seus elementos podem estar sujeitos só se justificam pela 
relevância que a sua imposição tem para a prossecução do interesse público que se pretende realizar com o 
exercício das respetivas funções, não se podendo confundir «estatuto militarizado» com «condição militar»    
65 A este propósito, veja-se, mutatis mutandis, a nota de rodapé n.º 51 supra. 
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4.5  O (sub)sistema de investigação criminal  
 

Aqui chegados, passemos ao modo como as entidades policiais no exercício de funções de 

repressão criminal, ou melhor, de investigação criminal, se relacionam institucionalmente 

entre si e com o Ministério Público, enquanto titular da ação penal.  

Na verdade, esta ligação entre os órgãos de polícia criminal (OPC) e autoridades judiciárias,66 

depende essencialmente do sistema ou modelo de organização policial adotado.  

Com efeito, ao sistema centralizado, descentralizado ou misto correspondem necessariamente 

os seguintes modelos de investigação criminal: 

1)   Sistema de total autonomia orgânica e funcional entre polícias e autoridades 

judiciárias em que estas trabalham separadamente, cuja intervenção policial 

antecede a intervenção da autoridade judiciária. 

2)   Sistema de total dependência, orgânica e funcional da polícia criminal perante a 

autoridade judiciária, prejudicando a função de proteção e garantia.  

3)   Sistema de dependência funcional das polícias relativamente às autoridades 

judiciárias, deixando a dependência organizatória, administrativa e disciplinar nas 

mãos do poder executivo, seguindo o estrutura interna hierárquica.    

Analisando do caso português, o Código de Processo Penal de 1987 veio a adotar 

precisamente a dependência funcional da entidade policial enquanto órgãos de polícia 

criminal, o que, nas palavras de Damião da Cunha, citado por João de Almeida67, a propósito 

do art.9º do CPP, se aproxima da figura da cooperação interorgânica do direito 

administrativo, apenas se distanciando pelo facto dos intervenientes envolverem autoridades 

judiciárias e um órgão de policia criminal. 

Numa perspetiva histórica, podemos afirmar que até à publicação da Lei n.º 21/2000 de 10 de 

agosto – Lei de Organização e Investigação Criminal – não havia verdadeiramente um 

«sistema de investigação criminal»68 na medida em que a investigação criminal era 

                                                           
66 Acompanhamos, de perto, o já longínquo mas magistral texto sobre os sujeitos processuais no então recém-
publicado Código de Processo Penal, da autoria do prof. Doutor FIGUEIREDO DIAS, in Jornadas de Direito 
Processual Penal – O Novo Código de Processo Penal, Almedina, Coimbra, 1997, pág.13. Sobre o mesmo 
tema, DAMIÃO DA CUNHA, José Manuel – O Ministério Público e os órgãos de polícia criminal no novo 
código de processo penal, Porto, 1993, pág. 63 a 92 e 99 a 102.     
67 Vide ALMEIDA, João de – Direção do Inquérito e relacionamento entre o Ministério Público e Polícia 
Judiciária, Revista de Investigação Criminal, n.º 1, ASFIC, Fevereiro de 2011, pág. 47.  
68 No sentido de um conjunto de órgãos ou entidades interligados de modo a formar um todo organizado com 
vista à prossecução de um determinado fim ou satisfação de uma determinada necessidade. Diga-se, porém, que 
por força da Circular n.º 8/87 da PGR e mais tarde com a entrada em vigor do DL n.º 81/95 (Criação de 
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desenvolvida quase em absoluto por um organismo público, a Polícia Judiciária, cabendo a 

outras autoridades públicas, exclusivamente policiais ou não, desenvolver diligências de 

investigação criminal desde que a respetivas leis orgânicas conferissem estatuto de órgão de 

polícia criminal e o Ministério Público delegasse, no âmbito do processo penal, a realização 

de diligências concretas. 

Atualmente, encontra-se em vigor a Lei n.º 49/2008 de 27 de agosto (LOIC), que organiza a 

atividade de investigação criminal, definida no art. 1º, como o conjunto de diligências que, 

nos termos da lei processual penal, se destinam a averiguar a existência de um crime, 

determinar os seus agentes e a sua responsabilidade e descobrir e recolher as provas, no 

âmbito do processo. 

Organicamente, esta atividade é desenvolvida pelos órgãos de polícia criminal de 

competência genérica (PJ, GNR e PSP) e de competência específica (todos os restantes) 69 sob 

a direção do Ministério Público, sendo que, como resulta do art. 4º, a atribuição legal de 

«competência específica» de investigação criminal a um determinado órgão obedece aos 

princípios da especialização e racionalização na afetação de recursos disponíveis, 

consagrando, deste modo e no domínio da organização criminal, os princípios que já 

decorriam da organização, estrutura e funcionamento da Administração Pública em geral, 

previstos no art. 3º e 5º da aludida Lei 4/2004 de 15 de janeiro. 

Por outro lado, foram previstos princípios jurídicos de natureza administrativa, tais como o 

princípio da cooperação previsto no art.º 10º, segundo o qual os órgãos de polícia criminal 

cooperam mutuamente no exercício das suas atribuições e que se traduz, em termos 

institucionais e operacionais, na comunicação dos factos de que os OPC tenham 

conhecimento relativos à preparação e execução de crimes para a qual seja competente outro 

OPC, incluindo outra informação (intelligence) que, não sendo essencial, possa ser 

instrumental para a prossecução das suas competências ou atribuições. 

Para efeitos de coordenação, cabe ao Conselho Coordenador, nos termos dos art. 13º e 14º, 

presidido pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas da Justiça e da Administração 

Interna e composto por, entre outros, pelo secretário-geral do Sistema Integrado de Segurança 

Interna e pelos dirigentes máximos do órgãos de policial criminal de competência genérica e 

                                                                                                                                                                                     
brigadas Anticrime e unidades mistas de coordenação) a PSP e a GNR já desenvolviam investigação criminal, 
no tráfico de estupefacientes, mormente em situações de distribuição direta aos consumidores.   
69 Para além da PSP, GNR e PJ são também órgãos de polícia criminal a PJ Militar, o SEF, a Polícia Marítima, a 
Autoridade Marítima, a ASAE, a Inspeção Geral das Atividades Culturais, a CMVM, a IGAMAOT – Inspeção-
Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, a Administração Tributária e 
Aduaneira e a Segurança Social. 
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específica, dar orientações genéricas para assegurar a articulação entre os órgãos de polícia 

criminal bem como garantir a adequada coadjuvação das autoridades judiciárias. 

É também de salientar que, pese embora a direção do inquérito caiba ao Ministério Público, o 

Procurador-Geral da República só participa nas reuniões do Conselho Coordenador, tal como 

o Presidente do Conselho Superior da Magistratura, se for convidado pela presidência ou se 

assim o solicitar – cfr. n.º 5 do art.13º – ainda que lhe caiba fiscalizar superiormente a 

atividade processual dos órgãos de polícia criminal no decurso do inquérito.  

Não obstante o sistema de investigação criminal ora descrito possuir caraterísticas ou pontos 

em comum com o sistema de segurança interna o que leva alguns autores a considerá-lo um 

subsistema do sistema de segurança interna,70 julgamos que se tratam de dois sistemas 

autónomos que não se confundem, complementando-se, concorrendo ambos para garantir a 

segurança interna.   

Com efeito, no nosso entender, a tendência para considerar o sistema de investigação criminal 

como «subsistema» reside, por um lado, na inclusão da «repressão da criminalidade» no 

conceito de segurança interna da atual Lei de Segurança Interna de 2008, o que se traduz na 

submissão da Justiça à Segurança, quando aquele bem jurídico é axiologicamente de valor 

superior. Sendo inegável o contributo da repressão criminal na segurança interna, no limite e 

seguindo este raciocínio, também os Tribunais deveriam ser incluídos no Sistema de 

Segurança Interna, o que manifestamente rejeitamos, porquanto, como já vimos, estes são 

órgãos de soberania que têm, entre outras, a função constitucional de reprimir a violação 

legalidade democrática o que constituiria uma flagrante violação do princípio da separação e 

interdependência de poderes entre a Administração e a Justiça.  

Por outro lado, a interpenetração e complementaridade dos dois sistemas resulta, em larga 

medida, do facto dos serviços ou forças que compõem organicamente os dois sistemas, 

designadamente a GNR, a PSP e o SEF, desenvolverem cumulativamente atividades polícia 

administrativa especial de segurança pública e de prevenção e repressão criminal.  

Em extrema síntese, o sistema de segurança interna, cuja competência é do Governo no 

âmbito da sua exclusiva competência administrativa e, em particular, ao Primeiro-ministro de 

defesa da legalidade democrática,71 visa satisfazer a necessidade coletiva de liberdade e 

                                                           
70 Neste sentido, PEREIRA, Manuel João; NEVES, Joaquim – Estratégia Policial em Portugal, INA, Oeiras, 
2006, pág. 605 a 625.  
71 Vide as disposições conjugadas dos art. 199º aliena f) da CRP e art. 8º n.º 1 e 9º n.º 1 da Lei n.º 58/2008, de 29 
de agosto (LSI). Ainda na vigência da anterior Lei de Segurança Interna, Lei n.º 20/87 de 12 de julho, DAMIÃO 
DA CUNHA (ob. cit. pág. 101), salientava que “(…) o conceito de segurança interna não anda muito longe do 



26 

 

segurança, procurando evitar a efetivação de danos na vida em sociedade, inserido que está no 

poder executivo. Por sua vez, partindo da premissa de que o dano já ocorreu, o sistema de 

investigação criminal tem como escopo satisfazer a necessidade coletiva de coadjuvar as 

autoridades judiciárias, averiguando a existência de um crime, determinar os seus agentes e a 

sua responsabilidade e descobrir e recolher as provas, no âmbito de um processo penal, 

aproximando-se, desta forma, do Sistema ou Poder Judicial, constitucionalmente contemplado 

no direito que os Tribunais têm de coadjuvação de outras autoridades públicas, como por 

exemplo, o Ministério Público ou os órgãos de polícia criminal.  

 

III. As novas influências de cariz securitário no direito de polícia 

 

1. No direito administrativo 

 

Como vimos anteriormente, na noção clássica, a atividade de polícia constitui uma função 

específica do Estado-Administração e traduz-se essencialmente na compressão de direitos e 

liberdades dos cidadãos, assente numa ordem jurídico-constitucional em que aquele assume a 

dupla e concomitante obrigação de prosseguir a paz social e assegurar o direito à segurança 

dos cidadãos, desenvolvida exclusivamente por órgãos estatais no âmbito do denominado 

monopólio estatal do uso da força ou violência.    

Neste sentido, a segurança e ordem públicas, enquanto prevenção e defesa perante perigos 

correspondem, em termos materiais, a atribuições próprias do Estado e, como tal, são 

desenvolvidas institucionalmente ou organicamente por forças e serviços de segurança.  

Todavia a recente evolução científico-tecnológica potenciou um novo fenómeno no início 

deste milénio designado por globalização, definida por Giddens72 como a intensificação de 

relações sociais mundiais que unem localidades distantes de tal modo que os acontecimentos 

locais são condicionados por eventos que acontecem a milhas de distância e que se apresenta 

multifacetado, de dimensões económicas, sociais, políticas, culturais, religiosas e jurídicas 

que teve como consequências, entre outras, a emergência de catástrofes ambientais, conflitos 

                                                                                                                                                                                     
conceito mais ou menos tradicional de polícia de segurança, cujo âmbito, em termos de atividade policial, é de 
longe o maior em significado e extensão(…)”    
72 GUIDDENS, Anthony, Sociology, 1990, Polity Presse apud Os processos de globalização, SANTOS, 
Boaventura Sousa – Globalização, fatalidade ou utopia? [org] Boaventura Sousa Santos, Edições 
Afrontamento, 2001, pág. 32.   
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étnicos, migração internacional massiva e, em particular, a emergência de novos Estados e a 

falência ou implosão de outros, bem como a proliferação do crime organizado, transnacional e 

complexo.  

Falamos agora não de perigo, mas de risco, termo eternizado por Ulrich Beck no conceito de 

«sociedade de risco» (Risikogesellschaft), que definiu como um processo de modernização 

social que implicou a intensificação e multiplicação de riscos sociais ao nível individual e 

coletivo. 

Como refere Graça Carapinheiro, para assegurar o controlo da emergência e da difusão 

desses perigos, (rebatizado de risco), as autoridades públicas deixam de dispor de bases 

científicas seguras, consistentes e estabilizadas, tornando premente a reorganização do 

poder, da legitimidade e da autoridade nas sociedades contemporâneas.73  

Por sua vez, são redefinidas as funções do Estado em que o Estado-prestador social vai dando 

lugar ao Estado-garantia (Gewährleistungsstaat), traduzida, no plano orgânico da 

administração pública, na passagem de um modelo de tradição centralizada e hierarquizada 

para um Estado “minimalista”, descentralizado e fortemente marcado pela privatização de 

tarefas estaduais, com a fuga para o direito e entes privados.           

Consequentemente, no plano jurídico, constata-se uma crescente incapacidade do Estado e do 

Direito no controlo efetivo dos riscos e das suas consequências face ao fenómeno da 

desregulação ou autorregulação que leva ao aumento e reforço da vigilância, supervisão, 

intervenção imperativa, controlo repressivo ex post e recurso à tipificação de infrações e 

imposição de funções cada vez mais pesadas74. Tal como revela Alfonso Parejo na sua obra75, 

citando Hoffmann-Riem, o Direito deveria, ainda que previsível, procurar uma maior 

flexibilidade a fim de permitir o progresso que poderia passar pela integração de normas de 

diversos ramos do direito e de diversos níveis hierárquicos. 

Conclui ainda aquele Autor que o papel do direito administrativo de segurança deve alargar a 

sua intervenção remetendo o direito penal para a sua intervenção mínima, quando já não 

existam outros instrumentos ou meios mais eficazes, ou seja, quando seja absolutamente 

necessário para a defesa de bens jurídicos.76    

                                                           
73 A globalização do risco social, in Globalização, fatalidade ou utopia? Idem, pág. 199.  
74 Seguridad pública y polícia administrativa de seguridad, Problemas de sempre e de ahora para el 
deslinde, la decantación e la eficácia de una responsabilidade nuclear del Estado administrativo, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2008, pág. 121. 
75 Ibidem, pág. 119 
76 Ibidem, pág. 124. 
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Neste sentido, e pese embora atenda ao facto que o princípio da unidade jurídica exigir a 

crescente interpenetração e complementaridade entre os ramos de direito77, considera que 

temos vindo a assistir ao esbatimento da distinção entre a ação da polícia administrativa 

preventiva de segurança e ordem pública e a ação judicial de caráter penal. 

Concretizando, verifica-se, no seu entender, a instrumentalização do direito penal como meio 

de controlo social, de melhoria na eficácia dos procedimentos administrativos com recurso 

aos meios processuais penais.  

E aqui podemos citar a recente especialização do direito da concorrência como exemplo deste 

fenómeno no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, por influência do direito 

administrativo europeu78 e devido ao notório insucesso da atuação da Autoridade da 

Concorrência79, foram reforçados os seus poderes com a entrada em vigor de um novo regime 

jurídico da concorrência, previsto na Lei n.º 19/2012 de 8 de maio80 que veio, para além de 

agravar as sanções aplicáveis consideradas como muito próximas do direito penal, alargar os 

meios de investigação já anteriormente previstos de solicitação de documentos, inquirição, 

busca, apreensão e selagem de locais (art. 18º do citado diploma) passando a incluir a 

possibilidade de realização de buscas domiciliárias e a escritórios de advogados ou 

consultórios médicos (art. 19º e 20º) desde que autorizada por juiz de instrução, bem como a 

locais pertencentes aos sócios, membros da administração, trabalhadores ou colaboradores da 

empresa,81 próprios do direito adjetivo penal. 

Todavia e sem avançar no próximo tema sobre as novas tendências do direito penal, constata-

se que, paradoxalmente e em contraciclo ao que vinha sucedendo nos finais do século XX 

com o fenómeno da descriminalização82, temos assistido à crescente criminalização de 

                                                           
77 Neste sentido, ANTUNES, Colaço; COUTINHO, Juliana Ferraz – Tutela do ambiente e heterointegração da 
norma penal in Infrações Económicas e Financeiras – Estudos de Criminologia e Direito, coord. José Neves 
Cruz [et al.], Coimbra Editora, 2014, pág. 624. 
78 Cfr. Art. 101º, 102º, 106º e 107º do Tratado de Funcionamento da União Europeia e ainda o Regulamento 
1/2003 e 139/2004 do Conselho Europeu e o Regulamento (de execução) da Comissão Europeia 802/2004.   
79 Dos 678 processos de contraordenação abertos entre 2003 e 2011, houve apenas 171 condenações.  
80 Ainda que não tenha sido aprovado, no Pacto de Estabilidade e Crescimento de março de 2011, o Governo 
português já propunha a revisão da Lei da Concorrência, tornando-a tão autónoma quanto possível do Direito 
Administrativo e do Direito Processual Penal e mais harmonizada com o enquadramento jurídico da União 
Europeia.   
81 Neste sentido, poder-se-á considerar o direito da concorrência, no que à sua classificação nas grandes divisões 
do direito diz respeito, um tertium genus, cujo direito substantivo se aproxima do direito administrativo 
contraordenacional e no plano processual do direito processual penal, colocando-se questões de validade 
constitucional, desde logo, no que toca às garantias de defesa dos cidadãos, em especial, a atuação do Estado-
Administração, segundo o princípio da proporcionalidade.  
82 Veja-se, a título de exemplo, a despenalização do consumo de estupefacientes, passando a constituir um ilícito 
contraordenacional – vide art.º 2 da Lei 30/2000 de 29 de novembro.   
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condutas83, inclusivamente com recurso a “normas penais em branco” como reação ao já 

citado deficiente controlo social ou a utilização ao direito penal para abrir novas 

possibilidades de investigação em sede administrativa, instrumentalizando este ramo de 

direito, num “mecanismo de inhibición de las condutas infratoras y el desplazamiento por la 

misma del binomio regulación-ejecución administrativas en la función de prevención de 

riesgos para la seguridad pública”84      

A este propósito, importa salientar que já desde o final da década de noventa a doutrina em 

Portugal que se vêm debruçando sobre esta temática, falando num Direito Penal do Risco 

sobre a forma de administrativização, com sanções próprias do direito administrativo assim 

como leis penais simbólicas e a criminalização de condutas de perigo abstrato em detrimento 

dos crimes de dano, aliado a uma eleição de bens jurídicos vagos ou de amplo espetro, donde 

resulta na antecipação da tutela, num determinado “efeito analgésico” ou “tranquilizante” do 

direito penal85.       

 

2. No direito penal       
 

As transformações ocorridas no início deste milénio não tiveram apenas reflexo no direito 

administrativo. Também o direito penal sofreu mudanças (ou talvez convulsões…) em 

resultado, em larga medida, dos atentados terroristas de 11 de setembro nos EUA e na Europa, 

concretamente de Madrid em 2004 e em Londres em 2005.   

Com efeito, a incapacidade de prever estes atentados levou a uma profusão de medidas 

preventivas com incremento na recolha, tratamento e análise de dados numa fase pré-

investigatória, portanto, no âmbito do direito de polícia administrativa, 86 com o fito claro de, 

atuando ainda no plano da prevenção de perigos, a polícia de segurança em sentido 
                                                           
83 Ibidem, pág. 134. Este insigne professor dá como exemplo no ordenamento jurídico do país vizinho a 
penalização ou a agravação de penas no âmbito do direito estradal – “seguridade vial”.  
84 Ibidem idem, pág. 133. Também Paulo Silva Fernandes afirmava em 2001 (in Globalização, Sociedade de 
Risco e o futuro do Direito Penal, Almedina, 2001, pág. 53) que “o direito penal corre o risco de se tornar 
simbólico, de se relativizar, funcionalizar (ou politizar,) administrativar-se, procurando ancorar-se em portos 
diversos do seu para conseguir uma maior efetividade”  
85 Vide FERNANDES, Paulo Silva, op. cit. pág. 72 e a bibliografia aí citada pelo autor, donde se destaca a 
intervenção de Figueiredo Dias no seminário internacional sobre direito penal realizado na Universidade 
Lusíada, em 2000, intitulado “Algumas reflexões sobre o direito penal e sociedade de risco”. De salientar 
também que o direito do ambiente é dos exemplos em que a norma incriminadora exige a mediação e 
heterointegração administrativa da norma penal através de normas legais ou regulamentares e atos 
administrativos, que, inclusivamente, poderão ter sido emanados ou praticados por entes privados a quem o 
Estado-Administração atribuiu competências. Para mais pormenores, ANTUNES, Colaço; COUTINHO, Juliana 
Ferraz, op. cit. pág. 624. 
86 Que Luciano Parejo Alfonso inclui no direito de polícia em sentido estrito, ob. cit. pág. 139. 
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institucional procure recolher o máximo de informações possível com o escopo de evitar o 

cometimento de ilícitos penais, tendo como fundamento o perigo de perturbação da segurança 

e ordem públicas.  

Neste sentido, surgiu na doutrina alemã uma nova teoria, a “repressão antecipada”,87 que 

estabelece a possibilidade de recolha de elementos numa fase pré-inquérito que poderão vir a 

ser utilizados como recolha meramente preventiva de futuros delitos ou num inquérito a 

instaurar como elementos de prova, sendo disso exemplo, a captação de imagens por circuitos 

de videovigilância, a recolha de ADN, as interceções telefónicas ou o acesso a bases de dados.      

Porém, se por um lado urge uma atuação mais firme em que o direito penal é chamado a 

desempenhar uma função preventiva geral, através da pena, por outro assistimos à 

concretização de verdadeiro e efetivo Estado de Direito Democrático num processo de 

humanização e de garantia de dignidade do cidadão, com a imposição de limites ao Estado 

mesmo nos ilícitos mais graves, como a criminalidade altamente organizada, transnacional ou 

no caso de ataques terroristas.  

Precisamente como resposta ao terrorismo, no campo do direito penal clássico renasceu com 

entusiasmo a teoria o direito penal do «inimigo», de Günther Jakobs88, por oposição da teoria 

penal do «amigo».  

Jusfilosoficamente alicerçada na interpretação do contrato social de Rousseau, Fichte e 

Hobbes, entende aquele Autor que “quem não participa num estado comunitário-legal não 

deve ser tratado como pessoa mas como “inimigo”. Assim, temos conceptualmente um 

direito penal do cidadão contra pessoas que não são delinquentes por tendência ou que não 

praticam ilícitos criminais de modo habitual e um direito penal do inimigo para quem se 

desvia de forma persistente, consistente e conscientemente contra o “contrato social”.  

Ainda intimamente ligado a este conceito, sobressaí o critério da perigosidade do cidadão em 

detrimento do grau da culpa no ilícito em concreto: enquanto o direito penal do cidadão 

mantém a vigência da norma, o direito penal do inimigo, em sentido amplo, incluindo o 

direito das medidas de segurança, combate ou elimina perigos ou, por outras palavras, atua 

                                                           
87 BOCK, Dennis Zur Antizipation künftiger Strafverfolgung als Teil einer modernen Strafrechtspflege, 
Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 3/2007, pág. 129 a 133, disponível no sítio 
http://www.zis-online.com/dat/artikel/2007_3_121.pdf. 
88 O primeiro esboço do Autor data de 1985 e incluía delitos de setores da regulação tendo na segunda fase em 
1999 focado os crimes contra bens jurídicos pessoais. Para mais desenvolvimentos, JAKOBS Günter; MELIÁ, 
Manuel Cancio – Derecho penal del enemigo, Civitas Ediciones, 1ª edição, 2003, traduzido por André Luís 
Callegarie Nereu José Giacomolli, Livraria do Advogado Editora, 2ª edição, Porto Alegre-Brasil, pág.30.   

http://www.zis-online.com/dat/artikel/2007_3_121.pdf
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como custódia de segurança antecipada de uma futura pena,89 razão pela qual “quem não se 

preocupa com o direito à segurança das outras pessoas não pode esperar ser tratado ainda 

como pessoa pelo Estado”.        

No plano processual, o “Inimigo” não pode ser sujeito dos direitos de garantia e de defesa dos 

cidadãos que não constituem qualquer perigo para a sociedade estando justificando-se, sempre 

dentro do quadro legal, uma eliminação de direitos de forma juridicamente ordenada pelo 

Estado.90      

Apesar de amplamente reprovada, a crítica ao direito penal do inimigo não deixa de 

reconhecer, na expressão de Cancio Meliá, fenómenos expansivos como a supracitada 

neocriminalização e o ressurgir do punitivismo, com penas excessivamente altas. 

Também na doutrina portuguesa e mais recentemente, Pedro Caeiro91 veio reconhecer ao 

direito penal do inimigo uma vocação intrínseca de arena, no sentido romano do termo, de 

lugar ideal para o confronto entre as mais diversas concessões e idiossincrasias politico-

criminais e jurídico-penais, nas várias matrizes que vão do humanismo penal ao 

punitivismo92.  

No que concerne à atividade policial, um dos motivos que leva Cancio Mélia a considerar que 

não se deve valorar esta teoria como parte do ordenamento jurídico-penal é que, efetivamente, 

não contribui para a prevenção policial e fática de delitos, tal como é desejo dos agentes 

políticos quando legislam nesta matéria para promoção da segurança, até porque a 

aplicabilidade desta teoria nos direito substantivo e processual penal nos vários ordenamentos 

jurídicos europeus não conseguiu evitar a proliferação de atentados, fenómenos ou 

organizações terroristas.93 

                                                           
89 Ibidem, pág. 38. Veja-se, ainda este propósito e numa perspetiva histórica, veja-se ALMEIDA COSTA, (in 
Ilícito pessoal, Imputação Objectiva e comparticipação em Direto Penal, Coimbra Almedina, 2014, pág. 
1013) que salienta a influência do positivismo naturalista nas «escolas moderna alemã» e «escola positivista 
italiana» no trânsito do séc. XIX para o séc. XX que levou à introdução da categoria «casualidade naturalística» 
na dogmática penal, que se traduziu na teoria da comparticipação, à consagração de um «sistema» ou «conceito 
unitário de autoria»      
90 Jackobs dá como exemplo a eliminação do contacto com o defensor, a intervenção nas telecomunicações e de 
agentes infiltrados. 
91 Intervenção no III Congresso de Investigação Criminal organizado pela ASFIC/PJ e a Universidade de 
Coimbra, ocorrido nos dias 29 e 30 de março de 2012, na Figueira da Foz, acessível em 
http://www.justicatv.com.  
92 Como diz G. Jakobs, citado por Pedro Caeiro, “O estado de natureza em que o inimigo se encontra é um 
estado de ausência de normas, é dizer, de liberdade excessiva, tanto como de luta excessiva. Quem ganha a 
guerra determina o que é a norma e quem perde tem que submeter-se a essa determinação”.   
93 Ibidem, pág.73. Veja-se, v. g., o mais recente atentado em França à redação do jornal satírico Charlie Hebdo 
ou o surgimento de novas organizações terroristas como o autoproclamado Estado Islâmico do Iraque e do 
Levante com influência ou controle efetivo na Síria e no Iraque ou a organização Boko Haram, com presença no 
noroeste da Nigéria, controlando uma parte significativa deste país africano. 

http://www.justicatv.com/
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Como veremos já de seguida, concomitantemente e tendo como base esta dicotomia 

amigo/inimigo, temos vindo a assistir a uma nova visão estratégica do conceito de defesa 

nacional dos Estados, baseada numa crescente integração e interferência da segurança externa 

na segurança interna, na tentativa de implementação de um “sistema de gestão de segurança” 

que percorra transversalmente a orgânica do Estado, envolvendo as Forças Armadas e as 

Forças de Segurança, na contenção de um novo quadro de ameaças94. 

 

 

3. O conceito estratégico global de (segurança) e defesa nacional 
 

Enquanto decorriam mutações no plano jurídico-administrativo e no ius puniendi, a influência 

do direito europeu nos ordenamentos jurídicos de cada Estado foi produzindo alterações na 

definição conceptual de segurança, passando a englobar, grosso modo, aspetos que até então 

seriam considerados de segurança externa, com clara influência nos organismos dos Estados-

membros e respetivas atribuições. Dito de outro modo, se até há pouco tempo faria sentido 

que o ordenamento jurídico de cada Estado estabelecesse uma clara separação entre segurança 

interna e segurança externa, a integração plena dos Estados em organizações internacionais 

como a UE ou a OTAN, tem motivado alguns autores a questionarem a delimitação deste 

conceito. 

Desde logo, advogam que, ao analisarmos a ordem jurídica internacional verificamos que, por 

exemplo, a ONU procurou redefinir a segurança “internacional” perante as emergentes 

ameaças que perturbam a paz mundial95, convocando noções como «desenvolvimento», 

«paz» e «direitos humanos», numa perspetiva de «segurança humana» em detrimento da 

«segurança de Estado», anteriormente assente nas respetivas soberanias nacionais.  

Ciente da impossibilidade de resolução de conflitos bélicos com recurso à intervenção das 

forças armadas, têm vindo a ser aprovadas resoluções pela ONU que visam adotar medidas 

alternativas com eficácia política, denominadas “smart sanctions”, com menor impacto, 

                                                           
94 Vide MARTINS, Nuno Gonçalo Vieira “O paradigma estratégico militar de segurança interna” in II 
Colóquio de Segurança Interna, coord. Guedes Valente, ISCPSI, Almedina, 2006, pág. 54. No mesmo sentido, 
FERNANDES, Luís Fiães “As novas ameaças como instrumento de mutação do conceito de segurança” in I 
Colóquio de Segurança Interna, coord. Guedes Valente, ISCPSI, Almedina, 2005, pág. 123 a 152. 
95 Tais como conflitos intraestaduais, graves violações dos direitos humanos, catástrofes humanitárias, onde se 
incluem a fome e novas doenças altamente contagiosas, alterações climáticas, a proliferação de armas. Cfr. UN 
doc.A59/565, citado por Sofia SANTOS, “As Nações Unidas, a OTAN e a política externa e de segurança 
comum”, Estudos de Direito e Segurança, II volume, Almedina, pág. 423.   
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consequências ou produção de danos colaterais na população civil96 e a criação de estruturas 

como o Comité contra o Terrorismo (resolução 1372/2001) e a Comissão da Consolidação da 

Paz – resolução 1645 do conselho de segurança e resolução 60/180 da Assembleia Geral de 

2005.            

Por sua vez e na esteira das restantes organizações internacionais, também a União Europeia 

assume como desígnio, consagrando-o no n.º 2 do art. 3º do TUE, promover um espaço de 

liberdade, segurança e justiça, preconizando uma política comum de segurança e defesa (art. 

42º do TUE), que outrora fora assegurada aos seus membros pela participação na OTAN o 

que levou ao esbatimento de fronteiras e à mudança do enfoque, num tempo de paz aparente, 

do conceito de “guerra” para o conceito de “defesa”, passando as forças armadas a 

desempenhar tarefas de segurança, inicialmente de caráter humanitário em conflitos bélicos, 

tendo, posteriormente, sido direcionadas para a luta contra o terrorismo.97           

Em síntese, Parejo Alfonso observa que “o otorgamiento al concepto de seguridad de un 

sentido muy amplo, que, de un lado, llega hasta la clássica función de defensa y, de outro, 

compreende tanto la dimensión exterior – seguridad frente a amenazas y ataques – como la 

interior – seguridad frente amenazas internas o polícia”98 

Também esta visão teve profundo eco no plano nacional com particular destaque para o 

trabalho que surgiu da Comissão para a Revisão do Conceito Estratégico Nacional, criada 

com a publicação do Despacho n.º 9348/2012 do Ministro de Defesa Nacional99. 

Com efeito, a comissão entendeu “enriquecer” o documento incluindo o conceito de 

Segurança, por considerar incontornável e oportuno, invocando a boa doutrina que, no seu 

entender, sustenta que a segurança deve ser encarada como um estado e a defesa como um ato 

e, em consequência, deve preceder sempre o estabelecimento de uma política de Defesa, razão 

pela qual foi apresentado um documento que passou a designar-se Conceito Estratégico de 

Segurança e Defesa Nacional.100       

Depois de efetuar o enquadramento do ambiente geoestratégico internacional e de identificar 

os riscos de vizinhança e as ameaças da cibercriminalidade, da criminalidade organizada 
                                                           
96 Cfr. SANTOS, Sofia, ibidem, pág. 430 e 431. A autora dá como exemplo nos anos 90 das sanções ao Iraque, 
Ruanda e Ex-Jugoslávia e, mais recentemente, contra a Al-Qaeda, Sudão ou Irão.    
97 PAREJO, Luciano Alfonso, Ibidem, pág. 127.  
98 Se analisarmos a estratégia da UE para a segurança constatamos que os desafios ou ameaças são as alterações 
climáticas, a proliferação de armas de destruição maciça, o terrorismo e a criminalidade organizada, com 
especial relevo para a cibersegurança e a segurança energética. Para mais desenvolvimentos, aceder ao link: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC7809568PTC.pdf. 
99 DR, 2ª série, 133, (11-06-2012).  
100 FONTOURA, Luís [coord.] – Segurança e Defesa Nacional-Um conceito estratégico, Coimbra, Almedina, 
2013, pág. 13. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC7809568PTC.pdf
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transnacional e do terrorismo como os principais riscos e ameaças à segurança global e 

nacional, a comissão enunciou que, no âmbito da ação estratégica, os três pilares da segurança 

nacional são a economia, a diplomacia e as forças armadas, associando a estas as forças e os 

serviços de segurança, os serviços de informação e a proteção civil101.      

Nessa medida, urge, segundo a comissão, melhorar a eficácia do sistema de justiça indicando 

como linha de atuação a “racionalização da investigação e a correção das disfunções no 

sistema penal de modo a tornar mais adequado, informado e eficiente no combate à 

criminalidade complexa”,102 bem como adequar a política de segurança e defesa nacional ao 

novo quadro estratégico, com uma eficiente articulação entre meios civis e militares como 

resposta integrada a agressões ou ameaças à segurança nacional, promovendo uma 

abordagem integrada da segurança interna, consubstanciada, em termos orgânicos, na 

consagração do modelo das forças de segurança interna (civil e militar) através do 

estabelecimento de capacidades diferenciadas ajustadas à natureza específica. Assim, 

preconiza que a força de natureza militar (GNR) deverá assumir a manutenção da lei e da 

ordem e atribuições de polícia criminal, integrando na sua missão o combate da criminalidade 

mais violenta e o terrorismo, bem como a proteção, segurança e vigilância de pontos sensíveis 

e controlo de infraestruturas, enquanto a polícia civil (PSP) teria como missão a proteção de 

pessoas e bens, vocacionada para o policiamento de grandes urbes, privilegiando o 

policiamento de proximidade e comunitário. Finalmente, numa situação de ameaça e apelando 

aos princípios da complementaridade e da interdependência num sistema integrado de 

segurança nacional, caberia às forças de segurança de natureza civil a resposta inicial, 

reforçada, se necessário, pela força de segurança de natureza militar e, em último caso, pelas 

forças armadas.103 

 

4. As novas tendências e a implementação de uma Polícia Integral 

e/ou Nacional 
 

Aqui chegados, não podemos deixar de externar as nossas dúvidas quanto ao caminho que 

está a ser trilhado no que toca à segurança e a latere, também na Justiça, quer no plano 

nacional, quer no plano internacional. 

                                                           
101 Idem, pág. 101.  
102 Idem, pág. 111. 
103 Idem, pág. 114 a 116 e 122 a 124. No mesmo sentido, FIÃES, Luís Fernandes, ob. cit. pág. 146 e 147.  
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Com efeito, se por um lado se temos vindo a verificar o aumento da margem de aplicabilidade 

do direito administrativo de segurança e ordem públicas que visa a prevenção de perigos, 

logo, quando ainda não se produziu qualquer dano, relegando o direito penal para o seu lugar 

de ultima ratio, não é menos verdade que, por outro lado, também temos assistido a uma forte 

corrente doutrinal que instrumentaliza o direito penal no sentido de tornar efetivo o 

cumprimento de deveres ou proibições administrativas associado ao direito penal secundário, 

evidenciando que, afinal, este ramo de direito público não se tem reduzido de forma efetiva ao 

princípio da intervenção mínima o que, a nosso ver, não se mostra despiciendo na medida em 

que pese embora esteja contemplado em termos constitucionais que os órgãos e agentes 

administrativos estão subordinados à Constituição e à Lei, devendo atuar no exercício das 

suas funções, com o respeito pelos princípios da igualdade, proporcionalidade, justiça 

imparcialidade e da boa-fé (art. 266º da CRP) é comummente aceite pela doutrina que a 

proteção dos direitos aos cidadãos no direito de polícia (segurança e ordem pública) não 

atinge o mesmo grau de intensidade que se verifica no processo penal.104   

No plano do direito penal, somos da opinião de que o direito penal deve expurgar de vez a 

influência nefasta da teoria de G. Jakobs do direito penal do inimigo/amigo que, a reboque do 

fenómeno terrorista, contamina o direito penal comum, centrando-se no agente/autor em vez 

do facto, retirando consequentemente direitos ou garantias aos suspeitos, desvirtuando os 

princípios essenciais de um Estado de Direito.105  

A este propósito e já este ano na sequência do trágico acontecimento ocorrido em França na 

redação do jornal satírico Charlie Hebdo, o Estado espanhol aprovou legislação anti-terrorista 

que mereceu a maior contestação da comunidade académica e que culminou na apresentação 

pública de um manifesto em que 60 professores catedráticos de Direito Penal de 33 

universidades Espanholas vieram reprovar as propostas de alteração da legislação 

administrativa e penal, de cariz securitário, as quais “bebem em termos politico-criminais nas 

piores fontes do séc. XX, mais reacionárias e autoritárias” e preveem o “claro abandono do 

princípio da culpabilidade e a sua substituição pelo princípio da perigosidade”, traduzida em 

                                                           
104 Desde logo, não há procedimento administrativo, nem há garantia de audiência do interessado e o agente gozo 
do privilégio de execução prévia, segundo o princípio da oportunidade. 
105 Parafraseando o ilustre Prof. Germano Marques de Silva, (in Populismo e Direito Penal – crise permanente, 
Revista do CEJ, n.º1, 2014, pág. 322) o direito penal o processo penal e a prevenção criminal para esta teoria 
à qual acrescenta o direito regulador este também autoritário e de inspiração norte americana, são meros 
instrumentos de luta contra criminalidade, porque agora é sobretudo o crime que conta e de que e preciso 
proteger a sociedade. É um direito penal contaminado pelo discurso da guerra, guerra contra o terrorismo, 
expressão lançada por Bush após o 11 de setembro de 2001, mas também a guerra contra a droga, contra a 
pedofilia, contra a corrupção, enfim a guerra contra a criminalidade (...)”  
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medidas como a “conversão de ilícitos administrativos em crimes, no aumento de penas de 

prisão já por si demasiado altas e na previsão injustificável da pena de prisão”106           

Entre nós, também Germano Marques da Silva afirma que a dogmática penal tem vindo a ser 

desvirtuada com medidas de vigilância policial e de prevenção que se vão alargando, 

justificadas pela necessidade de prevenir de forma célere ao ponto de se ter legislado no 

sentido de permitir o crime mais grave previsto no Código Penal fosse submetido a 

julgamento sumário107 que, associado à pretensa proteção das vítimas, resulta na musculação 

do direito penal, mais do que uma deriva securitária, numa perversão das relações entre o 

Estado e a Democracia.108   

Por outro lado, muito embora se reconheça o terrorismo como uma ameaça global que exige 

uma atuação preventiva e estratégica a nível internacional, a verdade é que não deixa de 

configurar, no plano jurídico, a prática de um facto típico, ilícito por parte do(s) agente(s), 

titular(es) de direitos fundamentais, devendo ser encarado neste âmbito de forma 

“desmilitarizada”, deslocando-se a atenção, após o cometimento do ilícito, da «Segurança» 

para a «Justiça».109        

Cumpre aqui clarificar que a UE, nos termos do n.º 2 do art. 4º do seu Tratado, respeita as 

funções essenciais do Estado, nomeadamente as que se destinam a garantir a integridade 

territorial, a manutenção da ordem pública e a salvaguarda da segurança nacional, 

especificando que esta continua a ser da exclusiva responsabilidade de cada Estado-

membro110, respeitando os direitos fundamentais dos diferentes sistemas e tradições jurídicos 

envidando todos os esforços para garantir a prevenção da criminalidade em geral, assente em 

medidas de coordenação e cooperação entre autoridades policiais, judiciais ou outras 

autoridades competentes111, como o reconhecimentos mútuo de decisões judiciais ou a 

aproximação das legislações penais, segundo o princípio de harmonização do direito penal 

entre os Estados-membros – cfr. n.º 2 e 3 do art. 67º do TFUE.       

                                                           
106 O Manifesto está disponível em http://www.yometiroalmonte.es/2015/01/22/manifiesto-integro-60-
catedraticos-derecho-penal-nuevo-codigo/ e o acordo entre o PP e  PSOE para alteração da legislação 
antiterrorista em http://ep00.epimg.net/descargables/2015/02/02/54213bd83ae05934d4c0c8bc1b2e7bc4.pdf.       
107 Entretanto, julgado inconstitucional pelo Tribunal Constitucional no acórdão n.º 174/2014. 
108 Ob. cit. pág. 327. 
109 Veja-se por todos, BRITO, Miguel Nogueira – Direito de Polícia in Tratado de Direito Administrativo 
Especial, volume I, [coord.] Paulo Otero e Pedro Gonçalves,  Coimbra,  Almedina, 2009, pág. 318, onde salienta 
que as modernas manifestações do terrorismo internacional, na medida em que não resultem da iniciativa do 
Estado, devem ser encaradas como problema exclusivo de segurança interna. Recorde-se que, apesar dos 
esforços de alguns países como os EUA, o terrorismo não é considerado um crime de guerra, não estando 
previsto no art. 8º do Estatuto de Roma – Resolução da Assembleia da República n.º 3/2002 de 18 de janeiro.  
110 Vide art. 4º n.º 2 do TUE.  
111 São disso exemplo organizações como a EUROPOL e a EUROJUST – art. 85 e 88º do TFUE.  

http://www.yometiroalmonte.es/2015/01/22/manifiesto-integro-60-catedraticos-derecho-penal-nuevo-codigo/
http://www.yometiroalmonte.es/2015/01/22/manifiesto-integro-60-catedraticos-derecho-penal-nuevo-codigo/
http://ep00.epimg.net/descargables/2015/02/02/54213bd83ae05934d4c0c8bc1b2e7bc4.pdf
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Com efeito, como bem salienta Miguel Nogueira de Brito, a história do Estado moderno 

consiste na diferenciação (acrescentamos nós a segregação e interdependência) de funções, 

não apenas das funções legislativa executiva e judicial, mas também no âmbito da função 

executiva ou administrativa, as funções militares, da conformação social, do controlo de 

perigos, da investigação criminal e dos sistemas de informações, sob pena de voltarmos ao 

velho Estado de Polícia.112     

Por fim, também não colhe a interpretação do conceito de “segurança” adotado pelo Conceito 

Estratégico de Segurança e Defesa Nacional em que apela a vários “enunciados linguísticos”, 

com referências a dimensões meta jurídicas de segurança, tais como a «segurança social ou 

societária», «coletiva ou cooperativa»113 na medida em que não tem qualquer correspondência 

com a letra do texto constitucional vertido nos art. 272º e art. 273º a 276º nem com uma 

adequada interpretação teleológica, alicerçada na separação entre segurança interna e externa, 

cabendo às polícias, sejam elas forças ou serviços de segurança, garantir a segurança interna e 

às Forças Armadas a proteção contra ameaças externas.114     

Neste contexto, é chegada a altura de questionar, no plano da organização administrativa dos 

serviços e forças de segurança, o mérito da propalada tese da unificação numa Polícia Única 

ou Nacional115, de todas as valências ou funções policiais, designadamente, a segurança e 

ordem públicas e de investigação criminal, com a consequente extinção orgânica da PJ e/ou 

do SEF.  

                                                           
112 Ob.cit. pág. 317. Acrescenta ainda este Autor que “a unidade de funções entre as entidades com 
responsabilidades na segurança, muito cara a certos setores de opinião na sequência de acontecimentos 
conhecidos de todos, deve ser posta em causa na medida em que com base nela as competências, dados e 
informações obtidas por uma dessas entidades possam ser postos ao serviço da prossecução de tarefas de outra 
entidade.” 
113 FONTOURA, Luís, ob. cit. pág. 41 a 43. 
114 Neste sentido e para mais desenvolvimentos CANOTILHO, J.J. Gomes; MOREIRA, Vital – CRP anotada, 
3ª edição, pág. 955 a 960 e GUEDES, Manuel Monteiro Valente – Segurança, Um tópico jurídico em 
reconstrução – Âncora Editora, 2013, pág. 90 a 94. Particularmente relevante é o facto da atual Lei Segurança 
Interna consagrar no seu art. 35º, a colaboração das Forças Armadas em matéria de segurança interna nos termos 
da Constituição e da lei, competindo ao Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna e ao Chefe do Estado-
Maior-General das Forças Armadas assegurarem entre si a articulação operacional, não havendo qualquer 
previsão dessa colaboração na LOIC. Excetuam-se, porém, os casos do estado de emergência e do estado de sítio 
em que as Forças Armadas podem colaborar na manutenção da ordem pública e na segurança dos cidadãos.  
115 A favor desta mudança organizacional, entre outros, GUEDES, Manuel Monteiro Valente, Segurança – 
Tópico Jurídico em reconstrução, Âncora Editora, 2013, pág.17 a 19; CLEMENTE, Pedro José Lopes, ob. cit., 
pág. 99 e Imaginário Policial-Anti-Crime, O Canto da Sereia, in I colóquio de segurança interna, Almedina, 
2005, pág. 65, OLIVEIRA, José Ferreira de – As políticas de segurança e os modelos de policiamento, 
Almedina, Coimbra, 2006, pág. 251 e 253 e DIAS, Hélder Valente – O Mundo passa e a polícia também: 
metamorfoses da polícia no contexto do Estado pós-social, Revista Segurança e Defesa, n.º18, Jul-Set 2011, 
pág. 100 e 102. Esta posição, apesar de debatida nos últimos anos, não teve colhimento no plano legislativo, cfr. 
debate na Assembleia da República a propósito das alterações à LSI e à LOIC e, em especial, as intervenções do 
deputado António Filipe e do Ministro da Justiça – DAR, 8-5-2008, pág. 1 a 55.   
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IV. Critérios informadores para um modelo de organização policial   
 

1. A prevenção e a repressão/investigação criminal como necessidades coletivas 

asseguradas pela Administração Pública central    

 

A Administração procura satisfazer as necessidades coletivas sentidas pelos particulares, 

decorrentes da vida em sociedade, chamando a si aquelas que considera essenciais.  

Deste modo, a segurança interna constitui, juntamente com a realização da justiça, duas das 

necessidades coletivas mais importantes num Estado de Direito Democrático na medida em 

que, como refere Francisco de Sousa, “não há paz e harmonia sociais sem segurança e ordem 

públicas (…) e sem ordem e segurança públicas não estão reunidas as condições de gozo e 

exercício de direitos”.   

Numa tentativa de definir a segurança interna como uma necessidade coletiva essencial 

diríamos que se trata da necessidade que os cidadãos e o Estado reconhecem de proteger os 

bens jurídicos mais importantes da sociedade e que justifica o recurso, de forma 

proporcional, aos meios mais agressivos, nomeadamente à força física, para suster uma 

agressão. Perante tal ameaça, o Estado assume diretamente e desenvolve a correspondente 

atividade administrativa no sentido de “garantir a ordem, a segurança e a tranquilidade 

públicas, proteger pessoas e bens, prevenir e reprimir a criminalidade e contribuir para 

assegurar o normal funcionamento das instituições democráticas, o regular exercício dos 

direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos e o respeito pela legalidade 

democrática.” – art. 1º da LSI. 

Por sua vez, cabe aos Tribunais, enquanto órgãos de soberania, a função de administrar a 

Justiça, em nome do Povo, designadamente assegurando a defesa dos direitos e interesses 

legalmente protegidos dos cidadãos, reprimindo a violação da legalidade democrática, onde 

se incluem os ilícitos mais graves, os crimes. Para tal e no exercício das funções, os Tribunais 

têm o direito à coadjuvação de outras autoridades,116 como sejam as entidades às quais a Lei 

atribuiu o estatuto de órgão de polícia criminal.117          

Neste contexto, a investigação criminal, definida como o conjunto de diligências que, nos 

termos da lei processual penal, se destinam a averiguar a existência de um crime, determinar 

os seus agentes e a sua responsabilidade e descobrir e recolher as provas, no âmbito de um 

                                                           
116 Cfr. n.º 1,2 e 3 do art. 202º da CRP. 
117 Vide art. 3º da Lei n.º 49/2008 de 27 de agosto (LOIC), publicada no DR, 1ª série, 165 (27-08-2008) 
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processo penal118, corresponderá à necessidade coletiva essencial sentida pela sociedade que 

consiste na repressão da criminalidade, concorrendo com a segurança e a tranquilidade 

públicas e a prevenção da criminalidade, para garantir a segurança interna que ocorre 

quando, na terminologia de Marcello Caetano, não foi possível evitar a produção do dano.  

Consequentemente e seguindo a nossa linha de pensamento a propósito da organização 

administrativa, preconiza-se um sistema de investigação criminal composto por órgãos de 

polícia criminal, organicamente definidos como serviços policiais centrais, maxime forças ou 

serviços de segurança, da administração direta do Estado ao qual o Estado deverá atribuir 

competência de investigação criminal visando, precisamente, satisfazer esta necessidade 

coletiva de repressão da criminalidade.    

Ao considerarmos a investigação (ou repressão) criminal como um verdadeiro serviço 

público119 tal significa que deverá observar o regime e os princípios jurídicos que caraterizam 

um serviço público, o que, salvo melhor opinião, claramente ocorre, na medida em que tem 

aqui plena aplicabilidade, pelos mesmos fundamentos aduzidos pela doutrina para os restantes 

serviços públicos, os princípios da continuidade, universalidade, igualdade de tratamento dos 

cidadãos e ainda de mutabilidade, atendendo às circunstâncias de dado momento histórico, 

bem como os princípios da qualidade e da acessibilidade.  

Como efeito, em caso algum, sob pena de completa desagregação do tecido social e do Estado 

de Direito, poderá haver interrupção do serviço público de investigação criminal, sendo, no 

entanto, admissível a alteração do regime de prestação. Decorrente dos princípios 

constitucionais, o serviço público de investigação criminal destina-se a todos os cidadãos que 

                                                           
118 Definição que decorre do art. 1º da LOIC.  
119 Neste sentido CÂNDIDO DE OLIVEIRA, António – A noção de serviços públicos na doutrina portuguesa, 
Scientia Ivridica, Revista de Direito Comparado, Tomo LII, n.º 295, Janeiro-Abril 2003, pág. 33 a 53. 
Curiosamente, autores há que consideram a Justiça um serviço público na medida em que lhe se aplicam os 
princípios dos serviços públicos, MARTINEL Agnès; ROMAN, Victor – Parlons Justice en 30 questions, 
Paris, La Documentation française, 2013, pág. 26. 
Em sentido divergente, a maioria da doutrina defende que a função policial, onde se inclui a função repressiva, 
apresenta no seio do direito administrativo particularidades que a distingue do serviço público. Cfr. Etienne 
Picard (La notion de police administrative), apud FERREIRA DE OLIVEIRA, José – As políticas de 
segurança e os modelos de policiamento, Almedina, Coimbra, 2006, pág. 107 e GLEIZAL, Jean-Jacques – 
La police:le cas des démocraties occidentales, PUF, Paris, 1993, pág. 135 e 136 onde refere que a distinção de 
polícia e serviço público foi em primeiro lugar assinalada pela doutrina administrativa e consagrada pela 
jurisprudência (Decisão do Conselho de Estado Comm. de Batz-sur-mer et Vve Tesson, 25 de setembro de 1970) 
em resultado da especificidade do objeto da atividade de polícia administrativa. “(…) leur interprétation de la 
jurisprudence les conduit a qualifier la police de «service functionnel» et les services publiques de «service 
organiques». Assim, conclui que “(…) la police est donc definie juridiquement comme une fonction spécifique 
de l’Etat  et comme une activité du maintien de l’ordre public necesseraire à l’existence de toute societé(…) 
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se encontrem ou residem em território nacional120 com a particularidade de ser usufruídos 

direta (uti singuli) ou indiretamente (uti universi) pelo administrado, dependendo do tipo de 

ilícito em causa, ou seja, dependendo se estivermos perante um crime de natureza pública, 

semi-pública ou de natureza particular.121   

 Como já vimos, o critério geralmente aceite para delimitar as medidas de polícia reside na 

finalidade de atuação policial: prevenção ou repressão. Todavia, este critério não é 

unanimemente aclamado pela doutrina na medida em que se verificam na atividade policial 

fortes contactos ou sobreposições decorrentes da eventual dupla qualificação jurídica dos 

factos a qual resulta na concorrência dos dois ramos de direito: o direito administrativo e o 

direito penal.  

No plano institucional, a dificuldade nesta distinção apresentada pelos diversos autores resulta 

também da divergência entre o sentido orgânico e funcional da polícia que se verifica no 

ordenamento jurídico dos diversos países na medida em que polícias há às quais lhe estão 

legalmente atribuídas, simultaneamente, funções de polícia de segurança e polícia 

judiciária122. 

Aliás, esta solução baseada no critério finalista, que foi alcançada pela jurisprudência francesa 

e desenvolvida pela doutrina alemã para distinguir as várias modalidades da atividade de 

polícia, adequa-se na perfeição ao conceito de polícia em sentido orgânico de inspiração 

napoleónica do tipo dualista, isto é, na coexistência de duas forças de segurança de âmbito 

nacionais, de estatuto diferente, a Police Nationale civil e a Gendarmerie Nationale militar, 

que partilham as competências de segurança pública e de investigação criminal. 

Neste sentido, poder-se-ia colocar a questão deste critério, per si, poder fundamentar, em 

termos orgânico-administrativos, a atribuição das funções preventivas e repressivas de polícia 

a entidades organismos, forças ou serviços distintos.  

                                                           
120 Aplica-se neste ponto o princípio da territorialidade, consagrado no art. 4º do C.P.: Salvo tratado ou 
convenção internacional em contrário, a lei penal portuguesa é aplicável a factos praticados em território 
português, seja qual for a nacionalidade do agente ou a bordo de navios ou aeronaves portuguesas. 
121 De acordo com a definição doutrinal, estamos perante crimes públicos quando é suficiente para o início do 
procedimento a sua notícia pelas autoridades judiciárias ou policiais. Já no caso do crime semi-público, o 
procedimento criminal depende de queixa do ofendido ou de outras pessoas que a lei defina sendo necessário que 
dêem conhecimento ao Ministério Público do facto para que este promova o processo – art. 49º do CPP. Por fim, 
nos crimes denominados particulares, para além da queixa é requisito essencial a constituição de assistente 
mediante o pagamento da respetiva taxa de justiça e a dedução de acusação particular, cfr. art. 50º do CPP.    
122 Como refere RIVERO, ob cit. pág. 480, “(…) a distinção é muitas vezes delicada, desde logo por causa de 
uma certa identidade de pessoal. As autoridades encarregadas da polícia administrativa participam por vezes 
no exercício da polícia judiciária (…). O pessoal de execução é, sobretudo, em larga medida comum”. Ora, na 
realidade, estão por vezes estreitamente confundidas: exemplo, o agente que dirige o trânsito ao aplicar uma 
multa, passa da polícia administrativa para a polícia judiciária; o mesmo acontece com a polícia de viação, 
consoante socorra um automobilista em dificuldades ou proceda à verificação de um acidente.   
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Não obstante alguns exemplos citados pela doutrina,123 este critério seria manifestamente 

insuficiente para fundamentar uma organização policial dada a pertinência e validade das 

medidas policiais de dupla função enquanto categoria ou instituto jurídico que demonstra a 

proximidade ou contacto entre prevenção e repressão e de que a toda a atuação policial 

repressiva tem também como fim último a prevenção de novos danos, associada ainda à 

constatação empírica de que uma medida preventiva pode resultar numa ação repressiva.  

Importa agora explorar outros critérios, válidos à luz dos princípios constitucionais e jurídico-

administrativos, para um modelo orgânico-policial em Portugal.124   

 

2. Princípios da eficiência, eficácia e de racionalização 
 

Administrar é também gerir recursos escassos para a prossecução do interesse público, ou seja 

de necessidades coletivas, pelo que a organização e a ação da Administração Pública não 

podem deixar de se pautar por critérios que correspondam ao justo equilíbrio entre a eficácia 

(fins) e a eficiência (meios) e de racionalidade. Ou seja, a eficiência no Direito público é um 

critério complementar ao princípio da eficácia, que significa a alocação e emprego racional 

dos recursos. 

Como assinala Ana Raquel Moniz, ao lado de exigências de sentido tradicional pelas várias 

dimensões do princípio de Estado de Direito democrático, surge hoje uma estadualidade que, 

imbuída da ideia de good governance, aponta para a observância de princípios novos, como 

o princípio da transparência, o princípio da abertura, o princípio da coerência, o princípio 

da eficácia e da eficiência (…) sendo que, em qualquer das hipóteses, os princípios 

                                                           
123 É o caso referenciado na jurisprudência alemã e citado por FRANCISCO DE SOUSA (A Polícia no Estado 
de Direito, pág. 227, nota de rodapé n.º 666 ou do mesmo Autor, Prevenção e repressão criminal como função 
da Polícia e Ministério Público, Separata da revista do Ministério Público, n.º 94, Lisboa, 2003, pág. 63 nota 
de rodapé 32) do camionista que foi mandado parar pelo não funcionamento das luzes dos travões, tendo 
posteriormente sido ordenado que acompanhasse o agente à esquadra para a realização de um teste de alcoolemia 
sem, no entanto, lhe ter sido comunicado qual a finalidade. Já na esquadra o camionista recusou-se a cumprir a 
ordem, tendo o Tribunal considerado que a ordem era nula por violação do princípio da determinação. Se 
enveredássemos por um distinção tout court entre prevenção e repressão, este caso dificilmente ocorreria pois a 
agente policial identificar-se-ia como pertencendo a uma determinada força ou serviço à qual estariam cometidas 
atribuições de polícia administrativa (maxime de segurança) projetando no cidadão comum um maior grau de 
transparência, certeza, confiança, previsibilidade e de segurança jurídica, própria de uma Administração Pública 
respeitadora dos direitos, liberdades e garantias do cidadão previstas na Lei Fundamental, tornando as medidas 
adotadas claras para os destinatários. 
124 Divergimos deste modo da solução aventada por Francisco de Sousa de aprovação de uma lei de atuação 
policial que regule de forma tão completa quanto possível as competências policiais, aderindo, no entanto, aos 
seus argumentos na nossa proposta de organização policial, pois trata-se de uma exigência fundamental –
FRANCISCO DE SOUSA, António – Juridicidade da Ação Policial, Revista do Ministério Público, n.º 135, 
julho/Setembro de 2013, pág. 26.       
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constitucionais assumem conteúdo heterogéneo, dirigindo-se à conceção, forma e 

organização do Estado, bem como ao exercício dos poderes de autoridade125.          

Por outras palavras, prosseguir o interesse público numa época de crise como a que vivemos é 

organizar os recursos humanos e materiais da Administração Pública de forma a evitar um 

aumento da despesa. 

Transpondo estes princípios para a organização administrativa e citando Marcos Vaquer 

Caballeria, a eficácia de uma organização pode ser avaliada atendendo a cada fim prosseguido 

por ela ou de forma global, quando nos referimos ao conjunto de fins prosseguidos por 

organizações tão complexas como a Administração Pública.126    

Deste modo, também o Estado na organização policial deverá, tal como em qualquer outro 

serviço público, procurar atingir níveis crescentes de qualidade, dotando as instituições ou 

organismos públicos que têm atribuídas essas competências os meios necessários que 

permitam atingir tal desiderato.  

Já em 2006, no âmbito o Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado 

(PRACE) se previa a reestruturação da administração central do Estado127, tendo sido 

elaborado um estudo sobre a racionalização das estruturas da PSP e GNR onde, sem propor 

qualquer unificação das duas forças, se identifica, entre outras, “fronteiras” internas 

“estanques” em cada organização; possível subaproveitamento de meios e recursos, já de si 

escassos, por cada unidade intra-organização ser “proprietária” dos seus, tendencialmente por 

todos os níveis e instâncias da estrutura e, em particular, a existência de competências 

replicadas nas duas organizações e sobrepostas com as de outros organismos do Ministério, 

o mesmo sucedendo com meios e serviços de suporte à atividade operacional.128 

                                                           
125 Vide Administrative Constitucionalis: resgatar a constituição para a administração pública, Estudos em 
homenagem ao Prof. Doutor José Joaquim Gomes Canotilho, Boletim da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, Volume IV, Coimbra Editora, 2012, pág. 402. 
126 El Criterio de la eficiência en el derecho administrativo, Revista de Administración Pública, n.º 186, 
Septembe/Diciembre, 2011, pág. 102 
127 Veja-se a este propósito, as Resoluções do Conselho de Ministros n.º 124/2005 de 4 de agosto e n.º 39/2006 
de 21 de abril que estabelecem, tendo como objetivo, a promoção da cidadania, do desenvolvimento económico 
e da qualidade dos serviços públicos, com ganhos de eficiência pela simplificação, racionalização e 
automatização, que permitam a diminuição do número de serviços e dos recursos a eles afetos. Sobre este tema, 
FIGUEIREDO, João – As Reformas da Administração Pública de 2005 a 2008, Alguns aspetos fundamentais, 
Separata da Revista do Tribunal de Contas, n.º 52 Julho/Dezembro – 2009, Lisboa, 2011, pág. 46 a 75. De 
referir que em 2011, o Conselho de Ministros estabeleceu, em reunião de 20 de Julho, as linhas gerais do Plano 
de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), que não se debruçou sobre a organização das 
forças e serviços de segurança – cfr. relatório da DGAEP disponível no sítio 
http://www.dgaep.gov.pt/upload/estudos/evolucao_estruturas_ap_web.pdf.  
128 Disponível em http://reformassi.mai-gov.info/wp-
content/uploads/2007/03/mai_racionalizacao_gnr_e_psp_relatoriofinal_am_vfinal.pdf.   

http://www.dgaep.gov.pt/upload/estudos/evolucao_estruturas_ap_web.pdf
http://reformassi.mai-gov.info/wp-content/uploads/2007/03/mai_racionalizacao_gnr_e_psp_relatoriofinal_am_vfinal.pdf
http://reformassi.mai-gov.info/wp-content/uploads/2007/03/mai_racionalizacao_gnr_e_psp_relatoriofinal_am_vfinal.pdf
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Destarte, o atual modelo policial de duas forças de segurança (GNR e PSP) com competências 

genéricas em todo o território nacional de policia administrativa geral, de segurança e ordem 

públicas, acumulando funções de investigação criminal e de um serviço de segurança (S.E.F.) 

com competências de polícia administrativa (v.g. emissão de vistos) de segurança (controlo de 

fronteiras) e de investigação criminal, traduz-se numa incompreensível duplicação de 

estruturas orgânicas e dos respetivos recursos, bastando analisar as respetivas leis orgânicas 

para aventar a possibilidade da criação de uma única polícia de segurança e ordem públicas, 

que congregue todas as valências já existentes de cada uma das forças e serviço de segurança 

em unidades operacionais gerais e unidades operacionais especiais ou especializadas,129 

suportadas por serviços administrativos/unidades de apoio geral e específico nas áreas de 

logística, finanças, recursos humanos e relações internacionais, segurança, deontologia e 

disciplina/inspeção, sistemas de informação e ensino.     

Esta solução vai de encontro a um recente estudo promovido pelo Sindicato dos Oficiais de 

Polícia130 que preconizava uma poupança de aproximadamente 130 milhões de euros, o que 

representaria cerca de 7% dos gastos totais atuais das FSS no final do 6.º ano de 

implementação, com reforço substancial da componente operacional e diminuição do pessoal 

policial afeto às áreas administrativas de suporte ou apoio, indo ao encontro do relatório 

económico da OCDE, datado de Outubro de 2014 que refere excesso de funcionários nas 

forças de segurança.131 

Porém, como se extraí do enquadramento prévio do documento, não foram tidos em conta os 

ganhos expetáveis em termos de eficácia decorrentes de um modelo monista, nomeadamente 

ao nível da coordenação e controlo, partilha de informação, mitigação dos atuais conflitos 

positivos e negativos de competências, bem como a uniformização da atuação policial, ganho 

esse que provocaria a reformulação do sistema de segurança interna e do sistema de 

investigação criminal, designadamente na composição e competências do Gabinete 

Coordenador de Segurança e do Secretário Geral de Segurança Interna e do Conselho 

                                                           
129 Definidas no art. 22º da LOGNR – Unidade de Controlo Costeiro (UCC), Unidade de Ação Fiscal (UAF), a 
Unidade Nacional de Trânsito (UNT) e a Unidade de intervenção e reserva (UI); nos art.40º a 47º da LOPSP: 
Corpo de Intervenção, Grupo de Operações Especiais; Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em 
Subsolo e o Grupo Operacional Cinotécnico, sendo ainda de equacionar a unificação do Corpo de Segurança 
Pessoal de representação da PSP com a Unidade de Segurança e Honras de Estado (USHE) da GNR e nos art. 
12º e 16º a 19º da LOSEF: Direção Central de Imigração e Documentação (DCID).  
130 Acessível no sitio http://www.tsf.pt/Galerias/PDF/2013/03/Estudo%20Viabilidade%20Unificacao%20GNR%20PSP%20SEF.pdf. 
131 Disponível em http://www.oecd.org/economy/surveys/Portugal-2014-Overview-PRT.pdf. Julgamos, porém, 
que a conclusão de que o corpo policial de Portugal é o segundo maior da Europa de existência, com mais de 450 
polícias por 100 mil habitantes, será falaciosa por incluir pessoal das FSS que não exercem funções policiais.   

http://www.tsf.pt/Galerias/PDF/2013/03/Estudo%20Viabilidade%20Unificacao%20GNR%20PSP%20SEF.pdf
http://www.oecd.org/economy/surveys/Portugal-2014-Overview-PRT.pdf
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Coordenador de Investigação Criminal, nos termos do disposto nos art. 11º a 22º da LSI e art. 

13º a 15º da LOIC.    

Por último, importa salientar que esta solução também já foi equacionada noutros 

ordenamentos jurídicos como o espanhol, onde se coloca em causa o tradicional modelo dual 

de forças de segurança – Guardia Civil e Cuerpo Nacional de Policía – arraigado numa 

dicotomia rural/urbana, com duplicação de serviços e descoordenação funcional, com prejuízo 

para a operacionalidade policial.132          

 

3. O Princípio da desburocratização e a especialização de meios  

 
Em obediência ao princípio da desburocratização consagrado no art. 267º da Lei Fundamental 

e no n.º 3 do art. 4º da Lei 4/2004 de 15 de janeiro, com a redação dada pela Lei n.º 64/2011, 

de 22/12, que se traduz numa clara definição de atribuições, competências e funções e numa 

simplificação das estruturas orgânicas existentes, dever-se-ia afetar a cada força e serviço de 

segurança os meios humanos e materiais adequados à prossecução do interesse público 

próprio, numa lógica de especialização. 

Por conseguinte, uma única de força de segurança focar-se-ia, ainda que lhe fossem atribuídas 

competências residuais de investigação criminal133, na prevenção de perigos em geral (polícia 

administrativa geral) e na segurança e ordem públicas em particular, com unidades ou 

comandos dotados de recursos ou meios financeiros, logísticos operacionais e humanos 

especializados nesta área de atividade policial. 

Deste modo, a especialização resultaria, por um lado, no desenvolvimento de ações de 

prevenção clássica que inclui a prevenção situacional – visibilidade e presença policial – e de 

vigilância proativa – vigilância e acompanhamento de rotineiro de locais, atividades e 

                                                           
132 V.g. CASTELLS, José Manuel, Informe sobre el modelo policial en el Estado español, in El modelo Policial 
y sus retos de futuro, Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Autonòmics, Barcelona, 2000, pág. 41. É de 
salientar que este Autor já considera na sua análise o fenómeno terrorista, não concordando com Ramon Parada 
que acentua a atuação da Guardia Civil na LOFCS por considerar que “para enfrentar o terrorismos e as 
alterações profundas na ordem pública só há dois sistemas: o de uma polícia de regime militar como o caso da 
Germandería Francesa, os carabinerios italianos e os guardas civis espanhóis ou o recurso direto ao exercito” 
– Constitución, Policía y Fuerzas Armadas, Miguel Domínguez-Berrueta de Juan,...[et al.]; pról. de PARADA 
Ramón, Madrid, Barcelona: Marcial Pons, Eds. jurídicas y sociales, 1997, pág. 18.    
133 Na criminalidade comum ou em crimes puníveis com penas de prisão não superiores a três anos.  
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pessoas de risco134 e que, diga-se, já vêm sendo desenvolvidas pelas atuais forças de 

segurança. 

Concomitantemente e cumprindo o desígnio constitucional de aproximação da Administração 

à população, teríamos um maior investimento no conceito de polícia de proximidade ou 

polícia comunitária, com raízes anglo-saxónicas do séc. XIX, já implementando pelas forças 

de segurança em Portugal, a partir da década de 90.  

Este paradigma apresenta-se como uma estratégia organizacional que assenta na capacidade 

de obter uma maior confiança das populações na resolução dos seus problemas, ganhando 

reconhecimento e procurando definir prioridades e encontrar soluções pré-judiciais, 

especialmente em grupos de risco ou minorias, com recurso, por exemplo à mediação.135  

Em síntese, como ensina Francisco de Sousa, a aproximação da polícia à sociedade comporta 

a ideia de proximidade física, de «polícia de bairro», a ideia de envolvimento das populações 

na vigilância de vizinhança, conselhos de segurança e contratos sociais de segurança, bem 

como no envolvimento em membros dos grupos de risco, numa atuação policial cada vez 

mais a montante do perigo.136  

Por outro lado, esta nova configuração orgânica de unificação de forças de segurança 

permitiria focar a missão e redirecionar os seus meios na valorização desta atividade policial 

de prevenção que têm vindo a ser depreciada nas últimas décadas. 

Com efeito, estudos empíricos têm evidenciado que nas forças ou serviços de segurança com 

valências de polícia administrativa geral, de manutenção de ordem pública e de investigação 

criminal o serviço de patrulha, típica atividade preventiva, é tido pelos próprios polícias e pela 

sua estrutura hierárquica como sendo uma atividade mais desmotivante, por ser solitária e 

conotada com o serviço para onde vão os polícias punidos, o mesmo sucedendo como a 

realização de serviços administrativos e a fiscalização de trânsito, esta última, pela sua 

inerente conflitualidade. No lado oposto, temos o trabalho de investigação criminal como uma 

                                                           
134 Designação atribuída por TORRES, José Emanuel Matos – A investigação criminal na PSP, Estratégia e 
Gestão policial em Portugal, [coord.] Manuel João Pereira e Joaquim Neves, INA, Oeiras, 2005, pág. 586. 
135 Ver, por todos, OLIVEIRA, José Ferreira de, ob. cit. pág.114 a 126. Destacam-se os programas “Escola 
Segura”, “Segurança a idosos”, “Comércio Seguro”, Verão Seguro”, “Farmácia Segura, “ou “Violência 
doméstica”; cfr. www.gnr.pt e www.psp.pt  
136 Cfr. Para uma polícia do séc. XXI, Separata de Estudos em comemoração dos cinco anos da Faculdade 
de Direito da Universidade do Porto, Coimbra Editora, 2001, pág. 353-377. Esta opção não é pacífica, pois há 
quem considere que a polícia estará a invadir a esfera exclusiva de outros profissionais como os assistentes 
sociais, POIARES, Nuno – Mudar a Polícia ou Mudar os polícias?, Coleção Portugal+Seguro, 2013,  pág. 62.      

http://www.gnr.pt/
http://www.psp.pt/
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das atividades policiais mais valorizadas pelo facto de, acima de tudo, se atuar sem uniforme 

e ter autonomia de ação.137    

Ora, como reação (e simultaneamente consequência) a esta propensão nas forças de segurança 

tem também contribuído, decididamente, a tendência de privatização da atividade de 

segurança138, que pode abarcar, de acordo com o art. 3º da Lei n.º 34/2013 de 16 de maio a 

qual estabelece o regime do exercício da atividade de segurança privada, grande parte da 

atividade policial de prevenção que até há pouco tempo era exercido por forças de segurança, 

mormente, a vigilância de bens móveis e imóveis e o controlo de entrada, presença e saída de 

pessoas, a prevenção da entrada de armas, substâncias e artigos de uso e porte proibidos ou 

suscetíveis de provocar atos de violência no interior de edifícios, proteção pessoal, 

exploração e a gestão de centrais de receção e monitorização de sinais de alarme e de 

videovigilância, transporte e guarda de fundos e valores, o rastreio, inspeção e filtragem de 

bagagens e o controlo de passageiros e a fiscalização de títulos de transporte.139   

Todavia, se numa conceção hodierna da atividade de polícia de prevenção da criminalidade 

comum exige per si a especialização de meios para enfrentar a sociedade de risco, também a 

prevenção da criminalidade mais grave, complexa, organizada e transnacional como o 

combate ao terrorismo, à criminalidade económico-financeira, a cibercriminalidade ou o 

branqueamento de capitais passou a exigir medidas de alta tecnicidade, potencialmente 

intrusivas dos direitos liberdades e garantias, havendo mesmo quem se refira à possibilidade 

de existência de investigação criminal antes de ter sido formalmente aberto inquérito, 

decorrente de um continuum entre prevenção e investigação, não se vislumbrando a 

possibilidade de estabelecer uma linha de demarcação140. Veja-se, por exemplo, as 

averiguações preventivas previstas na Lei n.º 36/94 de 29 de setembro no âmbito da 

criminalidade económico-financeira com vista à recolha de informação relativamente a 

                                                           
137 POIARES, Nuno, ob. cit. pág. 117 a 120. No mesmo sentido, Hélène L´Heuillet (Alta Polícia, Baixa 
Política, Editorial Noticias, pág. 108) citando Egon Bittner realça que “em virtude deste novo paradigma, a 
função judiciária da polícia é valorizada em detrimento das outras: ela é «boa» pois persegue os criminosos, e 
legítima, pois faz respeitar a lei. Ora, a luta contra a criminalidade não representa, aproximadamente, senão 
um terço das atividades de policia (…)”     
138 Joaquim Freitas da Rocha fala na “desestadualização” e no “neo-liberalismo” como razões para a privatização 
da segurança, associando ainda a sentimentos de insegurança e a má alocação de recursos públicos que leva a 
que estas atividades se traduzam para o Estado numa área deficitária, ob. cit. pág. 219 a 236.  
139 Segundo o Relatório Anual de Segurança Privada de 2013, disponível em 
http://www.psp.pt/Pages/segurancaprivada/ConselhoSegurancaPrivada.aspx, datado de julho de 2014, estão 
registadas 178 empresas, com cerca de 35.000 trabalhadores, sendo que 10 das maiores empresas empregam 
mais de 85% dos trabalhadores, revelando índices preocupantes de concentração.  
140 SANTIAGO, Bruno Vinga – A prevenção e a investigação criminal, Revista Portuguesa de Ciência 
Criminal, Ano 17, n.º 3 julho-setembro, 2007, pág. 452. 

http://www.psp.pt/Pages/segurancaprivada/ConselhoSegurancaPrivada.aspx
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notícias de factos suscetíveis de fundamentar suspeitas do perigo da prática de um crime ou a 

realização de ações encobertas preventivas e de investigação criminal.141  

Também no plano orgânico houve ainda a necessidade de criar, na dependência da Polícia 

Judiciária, para o combate à criminalidade mais complexa, da Unidade de Informação 

Financeira com competências de recolha, centralização, tratamento e difusão, a nível 

nacional, da informação respeitante à prevenção e investigação dos crimes de branqueamento 

de vantagens de proveniência ilícita, financiamento do terrorismo e dos crimes tributários142 

ou ainda o Gabinete de Recuperação de Ativos com a missão de proceder à identificação, 

localização e apreensão de bens ou produtos relacionados com crimes, a nível interno e 

internacional, procedendo à investigação financeira ou patrimonial dos visados quando, 

cumulativamente se trate de instrumentos, bens ou produtos relacionados com crimes puníveis 

com pena de prisão igual ou superior a 3 anos e o valor estimado dos mesmos seja superior a 

1000 unidades de conta.143 

Por conseguinte, na esteira do preconizado pelo Juiz Conselheiro Lourenço Martins, “cada 

agente de polícia não tem de ser um Sherlock Holmes mas a investigação deve ser confiada a 

agentes especiais e estes, dada a natureza especial das suas funções, devem constituir uma 

polícia de elite. E dentro dessa polícia, deve vingar a especialização”. 

É neste contexto que se insere a Polícia Judiciária: um serviço (central) de segurança dotado 

de meios técnicos, científicos e humanos, altamente especializados para a prevenção e 

repressão da criminalidade mais grave, com um papel preponderante ou mesmo determinante 

no bom funcionamento do sistema de justiça penal.       

Incompreensivelmente, esta especialização da PJ não teve consequência legal na LOIC na 

medida em a PJ foi definida como um OPC de competência genérica, nos termos do n.º 1 do 

seu art. 3º, a par da GNR e da PSP, quando os critérios para a atribuição de competência 

específica aos restantes OPC (v.g. SEF, ASAE, CMVM, Autoridade Tributária, entre outros) 

residem nos princípios da especialização e racionalização na afetação dos recursos 

disponíveis para a investigação criminal – cfr. art. 4º do aludido diploma.  

Tal atribuição implica que os órgãos de policia criminal de competência genérica devem 

abster-se de iniciar ou prosseguir investigações por crimes que, em concreto, estejam a ser 

investigados por órgãos de polícia criminal de competência específica, o que acentua esta 

incoerência normativa, tanto mais que é a própria LOIC que vêm depois diferenciar, dentro do 
                                                           
141 Lei n.º 101/2001, alterada pela Lei n.º 60/2013 de 23 de agosto.  
142 Cfr. Art. 5º do DL n.º 42/2009 de 12 de fevereiro. 
143 Vide Lei n.º 45/2011 de 24 de junho. 
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estatuto de OPC de competência genérica atribuído à GNR, PSP e PJ, quais os crimes cuja 

investigação é da competência reservada da Polícia Judiciária, não podendo ser deferida a 

outros órgãos de polícia criminal!   

 

 

4.  Segurança versus Justiça e o princípio da separação e 

interdependência de poderes 
 

No que tange aos princípios fundamentais num Estado de Direito Democrático, também não é 

axiologicamente neutro demarcar organicamente a segurança e manutenção da ordem e 

tranquilidade pública da investigação criminal. Traduz-se numa opção clara que vai muito 

para além da mera delimitação de atividade policial, regulada por ramos de direito distintos: o 

ius administrativo e o ius puniendi.  

Trata-se, acima de tudo, como magistralmente dá conta Baptista Machado na sua célebre obra 

“Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador”144 da consagração da Justiça como um 

ideal de hierarquia superior e a Segurança de escalão inferior, diretamente ligada à utilidade, 

às necessidades práticas e às urgências da vida, pelo que a própria praticabilidade do Direito 

pode exigir que, ocasionalmente, o valor Segurança prevaleça sobre a Justiça.  

Da mesma opinião, FREITAS do AMARAL145 afirma que “a Justiça é o fim principal do 

Direito, mas não único, sendo também a Segurança um fim do direito, combinando e 

ajustando-se na maioria dos casos para chegar a um Direito Justo e Seguro”. Assim, admite 

que, “por vezes, a Segurança se sobreponha à Justiça para que reine paz social e não faça 

nascer novas formas de injustiça”, desde que, “não seja à custa do conteúdo essencial da 

Justiça e dos Direitos Humanos: caso contrário já não estaríamos num Estado de Direito 

Democrático mas numa ditadura ou Estado totalitário, onde a Segurança é o fim único ou 

principal.” 

Associada também a esta temática, encontramos o princípio da separação e interdependência 

de poderes consagrado na maioria dos textos constitucionais europeus, enquanto pilar 

fundamental de um Estado de Direito Democrático.  

Historicamente, nasceu como limitação do poder político e garante dos direitos dos cidadãos 

na Inglaterra, na separação entre poder legislativo e executivo, vindo associada, mais tarde, à 
                                                           
144 Almedina, Coimbra, 1994, pág. 56. 
145 Manual de Introdução ao Direito, vol. I, Coimbra, Almedina, 2012, pág.123 e 124 
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teoria dos checks and balances norte-americana.146 No direito continental é inegável o 

contributo de Locke, Rousseau e mais tarde Montesquieu que inseriu o poder judicial na 

teoria, agora, tripartida, de separação de poderes: ao poder legislativo cumpre criar normas 

gerais e abstratas que o poder judicial aplica numa tarefa mecânica lógico-silogista, o que se 

traduz, em termos institucionais, que o parlamento legisla e os tribunais aplicam as normas, 

segundo o Direito. Por sua vez, o poder judicial não podia estar associado ao poder executivo, 

no sentido de força ou autoridade pública, sob pena de se tornar opressivo, na medida em que 

seria interveniente em causa própria (punia, perseguia e aplicaria as penas).  

Na CRP, este princípio estava apenas ínsito no art. 111º, no âmbito da organização do poder 

político sendo que, após a revisão constitucional de 1997 e como argumentam Gomes 

Canotilho e Vital Moreira, passou a constar nos princípios fundamentais, constituindo um 

limite material à revisão constitucional e desempenhando uma pluralidade de funções 

constitucionais: função de medida, função de racionalização, função de controlo e de 

proteção.147   

Destarte, como observa Freitas do Amaral, o princípio pode ser entendido na vertente da 

doutrina política ou jurídica sendo que, nesta última, podemos encontrar como corolários a 

separação entre órgãos administrativos (Administração) e judiciais (Tribunais), a 

incompatibilidade de magistraturas e a independência recíproca da Administração e da 

Justiça.     

Aqui chegados e como já referimos anteriormente, a investigação criminal em Portugal radica 

na dependência funcional entre os órgãos de polícia criminal e as autoridades judiciárias (MP 

e JIC). Ou seja, para além desta dependência, coexiste a dependência hierárquica resultante da 

natureza orgânico-administrativa de serviço da administração direta do Estado, que 

caraterizam as entidades policiais.   

Ora, tem sido fortemente criticada a estrutura orgânica do sistema de segurança interna, 

nomeadamente os poderes de coordenação do secretário-geral de segurança interna 

(equiparado a secretário de Estado) devido ao eventual acesso a informação recolhida no 

âmbito criminal, falando-se mesmo de governamentalização da investigação criminal.148      

                                                           
146 Ver, por todos, PIÇARRA, Nuno – A separação dos poderes como doutrina e princípio constitucional, 
Coimbra Editora, 1989, pág. 91.   
147 Ob. cit., vol. I, pág.209. 
148 Para mais desenvolvimentos, veja-se a intervenção, entre outros, do deputado Fernando Negrão (PSD) no 
debate de 7-5-2008 sobre a alteração da LSI e da LOIC, (DAR de 8-5-2008, n.º 80, pág. 41) em que afirmou que 
mantinha as reservas na construção do modelo apresentado pelo Governo, por considerar potenciador da 
governamentalização da investigação e da informação criminal, por um lado, e da disseminação de 
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Por outro lado, se procedermos a uma análise histórica às alterações que a Polícia Judiciária 

tem vindo a sofrer no que toca à sua missão, competências, estrutura orgânica e incidentes de 

“gestão administrativa” podemos concluir pela tentativa de “administrativizar” a Polícia 

Judiciária, deslocando-a para caminhos securitários nunca antes trilhados, ou seja, 

descaracterizando a sua matriz de atuação policial de cariz repressivo.  

Com efeito, acompanhando a resenha histórica que Teodósio Jacinto faz deste serviço de 

segurança149 podemos verificar que esta foi criada em 1945 na dependência do Ministério da 

Justiça, com a missão especializada de investigar e defender a sociedade da criminalidade 

mais complexa e que se acentuou com o DL n.º 364/77 de 2/9 que justificou a sua inserção 

inquestionável no aludido ministério, invocando uma «prática de várias dezenas de anos», «o 

desejo de conferir tratamento igualitário à criminalidade dita comum e de móbil político» e de 

«manter a distância entre o Poder e a Polícia», conservando a fiscalização do Ministério 

Público.  

Esta tendência inverteu-se no ano 2000 com a nova lei orgânica, o DL n.º 275-A/2000 de 9 de 

novembro e a publicação da lei de organização e investigação criminal onde, a par da 

transferência de competências de investigação criminal para a GNR e PSP, a PJ deixou de ser 

fiscalizada pelo Ministério Público, o qual foi substituído pela Inspeção Geral dos Serviços da 

Justiça, o que suscitou, desde logo, reservas pelo acesso a informação criminal e a inquéritos 

em segredo de justiça. Esta questionável opção não foi alterada em 2008, com a publicação da 

                                                                                                                                                                                     
competências investigatórias, por outro lado. A primeira reserva prende-se com o facto de não ser feita uma 
distinção clara entre segurança interna e investigação criminal o que permitirá tratamento igual para as forças de 
segurança enquanto instrumento de manutenção da ordem pública ou enquanto órgão de polícia criminal com 
competência para a investigação criminal sob a dependência funcional do Ministério Público.  A segunda 
reserva, decorrente da primeira, é a que respeita ao acesso à informação, por parte do chamado secretário-geral, 
designadamente, quando na alínea c) do n.º 2 do artigo 16.º da proposta de lei lhe é possibilitado o acesso a 
praticamente toda e qualquer informação de natureza criminal, já que para garantir o acesso às informações 
necessárias, com vista a reforçar a colaboração entre as forças e serviços de segurança, tal implica, 
necessariamente, o conhecimento por parte do secretário-geral do respetivo conteúdo dessa informação. E, ainda, 
na alínea b) do n.º 2 do artigo 17.º, quando se diz competir ao secretário-geral «garantir a interoperabilidade 
entre os sistemas de informação das entidades que fazem parte do Sistema de segurança interna e o acesso por 
todas, de acordo com as suas necessidades e competências». Também crítico desta solução, CARDOSO, Rui 
Presidente do SMMP – Investigação Criminal, um diagnóstico de um sistema (propositadamente) doente, Terra 
de Lei – Revista da Associação de Juristas de Pampilhosa da Serra, n.º 3, 2013, pág. 24-34. Por sua vez, 
FRANCISCO DE SOUSA, António – Para um Polícia do séc. XXI, pág. 361) refere que é urgente despolitizar 
a polícia, isto é, diminuir a dependência política da instituição policial em relação ao poder político e, em 
especial, do Ministro da Administração Interna.Na doutrina estrangeira, veja-se FUENTES I GASÓ, J.R, 
Alemania, un modelo de policía y seguridad para Europa, CEDECS, Barcelona, 2002, pág. 549.  
149 Este autor menciona as sucessivas substituições da direção da PJ e a repercussão pública dos problemas que 
lhe estiveram associados com exemplificativos da politização crescente da atividade do órgão de polícia 
criminal, cuja atividade se mostra essencial para o funcionamento do sistema de justiça, in “O Papel da Polícia 
Judiciária no sistema de justiça”, Revista do MP, ano 30, n.º 120, Out-Dez de 2009, pág. 45 a 86, em especial, 
pág. 64.  
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atual Lei Orgânica da PJ, a qual, por seu turno, acentuou-se a deriva securitária ao 

desqualificar a natureza da PJ como corpo superior de polícia criminal, retirando uma 

característica nuclear: a de «auxiliar da ação da Justiça».150  

Concomitantemente, a Lei de Segurança Interna publicada no mesmo mês, veio reforçar os 

poderes de coordenação do Secretário-geral da Segurança Interna sendo disso exemplo a 

«gestão de crises» também denominado por «evento de crítico» ou ainda de «incidente tático-

policial» previsto no n.º 3 do art. 18º, onde claramente se dá prevalência do valor da 

Segurança em detrimento do bem supremo da Justiça, submetendo-se o comando operacional 

ao Secretário-Geral de Segurança Interna.  

Pese embora se compreenda a premência de um comando único e inequívoco numa situação 

em que são colocados em risco bens jurídicos essenciais num Estado de Direito como a vida a 

integridade física, a liberdade ou o funcionamento das instituições, não podemos deixar de 

considerar que estamos sempre perante situações classificadas na dogmática processual penal 

como flagrante delito (art. 256º n.º 1 do CPP), ou seja, em que está em causa a prática de um 

ilícito penal grave. Nesta medida, não se compreende que a Polícia Judiciária tenha sido 

excluída da sua gestão em detrimento da força de segurança local quando os casos 

identificados como incidentes tático-polícias pela LSI correspondem a crimes da exclusiva 

competência investigatória deste serviço de segurança151. Como assinalam alguns autores, 

esta solução desvaloriza a negociação que leve o(s) autor(es) perante a Justiça e fundamenta a 

eliminação do perigo, com recurso à invasão tática e ao tiro de comprometimento.152      

Por outro lado, podemos ter, nas palavras de Paulo Dá Mesquita, uma perigosa 

instrumentalização do processo penal para finalidades não repressivas como meio de 

obtenção de informação para a Segurança do Estado, subordinando o processo penal e os seus 

meios excecionais de obtenção de prova a objetivos preventivos de polícia ou dos serviços de 

                                                           
150 O que, de certa forma, contraria a intenção do Governo como se pode ler na intervenção do ministro Alberto 
Costa na discussão da generalidade do diploma, publicada no DAR I série Nº.107/X/2 de 19-7-2007 ao salientar 
que a proposta de Lei visava “(…)dar expressão legal a opções estruturantes no modelo policial e de 
investigação criminal (…) dando expressão por via legislativa à inserção da Polícia Judiciária no campo da 
justiça.”. Assumindo que vinha sendo problematizada a sua inserção dada a “diversidade de soluções que 
vigoram na Europa (…) inspiradas num princípio de unificação policial, a opção foi “(…)consagrar consolidar 
na Lei (…) a opção pela autonomia e pelo mundo da Justiça.”    
151 Anexo A, capitulo D, n.º 2 da Deliberação do Conselho de Ministros n.º 230/2006 de 18 de maio – Plano de 
Coordenação, Cntrolo e Comando Operacional das Forças e Serviços de Segurança. 
152 Cfr. BRAZ, José – Investigação Criminal, Almedina, 2008, 3ª edição, pág. 279 a 282. No mesmo sentido, 
RODRIGUES, Manuel Maria – A problemática dos eventos críticos, RIC n.º 8, 2015, pág. 43 a 51.  
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informações, razão pela qual defende que, para evitar os abusos, é fundamental uma 

delimitação funcional e orgânica.153   

Recentemente, tem sido considerada a possibilidade da integração orgânica da Polícia 

Judiciária no Ministério Público, na dependência da Procuradoria-Geral da República, 

“libertando-a do comprometimento político que representa a atual dependência do poder 

político-executivo”, porquanto a “permeabilidade da justiça à suscetibilidade da influência 

do poder executivo se concretiza precisamente no plano da investigação criminal”.154     

Por tudo o quanto foi dito, estamos em crer que, tal como afirmou a Procuradora Geral da 

República no discurso de abertura do ano judicial155, impõe-se assumir a necessidade de uma 

separação clara entre as competências de investigação criminal e as de segurança. Ambas 

importantes, sem dúvida, mas complementares, pelo que um modelo policial de atuação dita 

integral ou única assenta, como já referimos, numa visão predominantemente securitária e 

concentracionária de poderes meios e competências, desvalorizando a Justiça e o Poder 

Judicial. 

Por outro lado, vigorando um princípio geral delimitação funcional e orgânica da segurança e 

ordem públicas da investigação criminal, permitira alcançar de forma mais tangível quais as 

prioridades das políticas criminais e de segurança interna do poder executivo na medida em  

que o condicionamento da investigação criminal e, consequente, da administração da Justiça 

Penal também pode passar pela desafetação de meios ou desinvestimento nas entidades 

policiais que desempenham investigação criminal. 

Partilhamos, pois, a posição de Barberá e Tormo156 ao referirem-se ao sistema policial 

português, que “(…) sin perjuicio de las distorsiones que pode suponer la existência de dos 

policías diferenciadas, com dependencias orgánicas distintas, este modelo parece más 

conforme com un sistema de división de poderes en el que se dota al poder judicial de 

instrumentos suficientes para la garantía del equilíbrio entre los distintos poderes”.   

 

 
                                                           
153 “Polícia Judiciária e Ministério Público”, Revista do Ministério Público, n.º 112, Ano 28, Out/Dez 2007, 
pág. 99. Refere ainda que a informação recolhida pela PJ não deve, sem autorização legal expressa, em caso 
algum, ser encaminhada para outros fins, sejam eles de polícia em sentido estrito, de informações ou defesa. 
154 Relatório do grupo de trabalho SMMP-ASFIC, publicado, em separata, na revista Modus Operandi, n.º 6, 
ASFIC/PJ, Primavera de 2015.   
155 Disponível em http://www.pgr.pt/intervencoes/Discurso_Abertura_Ano_Judicial_2014_PGR.pdf. A Sr.ª 
Procuradora Geral da República falou ainda na imperiosa necessidade do reforço dos meios de investigação dos 
órgãos de polícia criminal, designadamente da Polícia Judiciária. 
156 BARBERÁ Francisco Antón; TORMO, Juan Ignácio Soler – Administración Policial, legislación e 
investigatión privada, Tirant lo blanch, Valência, 2000, pág. 234.  

http://www.pgr.pt/intervencoes/Discurso_Abertura_Ano_Judicial_2014_PGR.pdf
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Caraterizada que está, ainda que de forma perfunctória, a organização policial portuguesa e 

enunciadas as tendências atuais do direito de polícia, podemos afirmar que a atual 

organização administrativa policial de serviços e forças de segurança assenta no princípio 

geral da delimitação orgânica entre as funções de polícia de segurança e ordem pública 

vocacionada para a prevenção de perigos em geral (policia administrativa geral e a polícia 

especial de manutenção de segurança e ordem públicas) onde se inclui a prevenção geral da 

criminalidade e as funções de polícia de investigação criminal (ou judiciária) marcadamente 

reativa, com funções especializadas e específicas de investigação criminal.  

Ou seja, as funções de polícia de segurança e ordem pública estão atribuídas a duas forças de 

segurança, uma de cariz militar e outra civil, uniformizadas e armadas, com natureza de 

serviço público e dotada de autonomia administrativa na dependência do Ministério da 

Administração Interna, organizada hierarquicamente em todos os níveis da sua estrutura, em 

que o pessoal com funções policiais está sujeito à hierarquia de comando e o pessoal sem 

funções policiais sujeito às regras gerais de hierarquia da função pública.  

Todavia, este princípio encontra-se mitigado desde a publicação do DL n.º 81/95 de 22 de 

abril e mais tarde com a entrada em vigor da primeira lei de organização e investigação 

criminal no ano 2000, com a atribuição, por um lado, de competências de investigação em 

matéria de criminalidade bagatelar ou comum à PSP e GNR, permitindo o aumento da 

eficácia do serviço público de investigação criminal ao densificar o princípio constitucional 

da proximidade dos serviços da administração pública às populações e afetando, por outro, à 

Polícia Judiciária, os meios especializados de prevenção e repressão da criminalidade mais 

complexa, organizada e transnacional, com a atribuição destas competências a este serviço 

com a missão de coadjuvar as autoridades judiciárias na investigação e desenvolver e 

promover as ações de prevenção, deteção e investigação dos ilícitos criminais mais graves.     

Não obstante a diminuição da criminalidade participada nos últimos anos,157 o que de algum 

modo evidência a eficácia dos sistemas de segurança interna e de investigação criminal, seria 

                                                           
157 Segundo o último relatório anual de segurança interna disponível (RASI) de 2014 e acentuando a tendência se 
tem vindo a verificar nos últimos anos, verificou-se uma diminuição, em geral, da criminalidade participada em 
cerca de 6,7%, com decréscimo nos crimes contra a vida em sociedade, contra as pessoas, contra o Estado, 
contra o património e nos crimes previstos em legislação penal avulsa. É, porém, de assinalar o aumento dos 
furtos por “carteirista” ou de “oportunidade”, dos casos de violência doméstica e dos crimes cometidos por 
meios informáticos. Para mais pormenores, o aludido relatório encontra-se disponível no sítio do Parlamento 
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de equacionar alterações às competências das forças e serviços de segurança que, tendo em 

atenção o que foi sendo exposto, permitiriam, estamos em crer, otimizar os atuais sistemas de 

segurança interna e de investigação criminal.  

Neste sentido seria de equacionar, também em obediência ao princípio da boa administração 

agora previsto no Novo Código de Procedimento Administrativo,158 a possibilidade de 

agregar as valências de polícia administrativa geral e de polícia administrativa especial de 

segurança e ordem públicas, incluindo a fiscalização, controlo da entrada, permanência e 

saída de estrangeiros atribuídas atualmente dispersas pela G.N.R., P.S.P e S.E.F159 numa só 

força de segurança de competência nacional, passando as competências específicas de 

investigação criminal atribuídas ao S.E.F de ilícitos conexos com a imigração ilegal para a 

Polícia Judiciária, acentuado deste modo o princípio geral de separação orgânica entre 

Segurança e Investigação Criminal.160 

Por outro lado, acolhendo o entendimento de que o sistema de investigação criminal se 

encontra umbilicalmente ligado ao Sistema de Justiça, seria ainda de ponderar a dependência 

orgânica da Polícia Judiciária da Procuradoria Geral da República, mantendo, todavia, a sua 

estrutura e autonomia hierárquica própria, bem como a sua autonomia, técnica e tática na 

medida em que não buliria com a teoria de checks and balances, associada à doutrina da 

separação e interdependência de poderes porquanto em termos de enquadramento na tri-

separação de poderes, o Ministério Público, por não estar incluindo no poder judicial segundo 

a tipologia dos órgãos de soberania no atual texto constitucional – vide art. 110º da CRP, 

acaba por integrar o poder executivo.161  

Nesta arquitetura orgânico-administrativa, sem esquecer a sua função preventiva, a Polícia 

Judiciária assumiria a sua natureza de corpo superior de investigação criminal, cuja missão de 

verdadeiro órgão auxiliar da ação da Justiça, assessoria o MP como titular da ação penal na 

averiguação da criminalidade altamente organizada, complexa e transnacional. Tal proposta 

                                                                                                                                                                                     
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=99825&AC
T_TP=RSI.          
158 Fundado no art. 41º da Carta Fundamental da União Europeia e na jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia, o art. 5º do novo CPA prevê que a Administração Pública deve pautar-se também na sua 
organização por critérios de eficiência, economicidade e celeridade, de modo a aproximar os serviços das 
populações e de forma não burocratizada.  
159 Estas forças de segurança possuem poderes de polícia administrativa de caráter geral, cfr. art 3º n.º 1 alínea d) 
e g) da Lei 63/2007 (LOGNR) e da Lei 53/2007 (LOPSP) exercendo ainda funções de segurança interna - art. 
25º n.º 3 da Lei de Segurança Interna e art 3º n.º 1 alínea a) e b) da Lei 63/2007 (LOGNR) e da Lei 53/2007 
(LOPSP). Quanto ao SEF, vide art. 2º alíneas a) a f) e h) a w) do DL 252/2000 de 16/10 com a redação dada pelo 
DL n.º 240/2012 de 6 de novembro. 
160 Prevista na alínea g) do art. 2º do supracitado diploma. 
161 Cfr. DAMIÃO DA CUNHA, José Manuel, ob. cit. pág. 94 e 95.  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/%20DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=99825&ACT_TP=RSI
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/%20DetalheActividadeParlamentar.aspx?BID=99825&ACT_TP=RSI
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teria como consequência a alteração normativa do n.º 1 do art. 3º da Lei de Organização da 

Investigação Criminal, retirando à PJ o estatuto de órgão de polícia criminal de competência 

genérica e conferindo-lhe o estatuto de competência especializada.        

Reconhecemos que este entendimento está nos antípodas da tendência doutrinária atual que 

preconiza que “a ideia da necessária separação da investigação criminal da atividade de 

segurança poderá conduzir ao esvaziamento do conceito de segurança interna adequado a 

uma sociedade moderna”, recusando considerar que “a segurança interna se subsume na 

ideia de ordem pública” e que em termos orgânico-administrativos, “sem o exercício da 

atividade de investigação criminal, as polícias gerais administrativas seriam praticamente 

equiparáveis a polícias municipais”162    

Porém e em jeito de conclusão, entendemos que a dicotomia Liberdade – Segurança (em 

especial, a segurança interna) que no plano do direito substantivo inferioriza a Justiça através 

da investigação criminal e que no domínio orgânico-administrativo se traduz num sistema 

dual composto por duas forças de segurança, uma de cariz militar e outra civil ou 

eventualmente numa polícia única, propalada como mais versátil e polivalente, marcadamente 

de cariz securitário e fortemente hierarquizada pelo princípio de comando, deverá dar lugar à 

trilogia Liberdade – Segurança – Justiça que se consubstancia na existência de dois sistemas 

autónomos (mas cooperantes e coordenados) de segurança interna e de investigação criminal 

assente no princípio geral da separação no plano institucional entre uma polícia de segurança 

e ordem públicas hierarquizada sob o princípio de comando na dependência direta do poder 

executivo e com competência de investigação da pequena criminalidade comum não 

especializada de uma polícia de investigação criminal, a Polícia Judiciária, integrada 

organicamente no Ministério Público, como corpo superior de polícia e auxiliar da ação da 

justiça, sem perda da sua autonomia administrativa, técnica e tática, focalizada na averiguação 

da criminalidade altamente organizada, na determinação dos seus agentes e sua 

responsabilidade, descobrindo e recolhendo provas, assessorando desta forma, o MP enquanto 

titular de ação penal.  

 

 

 

 
                                                           
162 Vide, Segurança Horizonte 2025, Um conceito estratégico de segurança interna, LOURENÇO, Nelson [et 
al.], GRESI, Edições Colibri, 2015, pág. 82.   
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