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«Choque» frontal

Coragem, dedicação, equipa.
Assim se pode definir o Corpo

de Intervenção, subunidade
operacional da PSP que constitui

uma força de reserva
para intervir em acções

de manutenção e reposição
da ordem pública. Especial
pelo empenho, dedicação,

espírito de grupo, e muitas vezes
de sacrifício, é uma das vertentes

integradas na Unidade Especial
de Polícia. «A Fortiori» (Por

Maioria de Razão) é o lema que
traduz a união e a eficácia
dos «homens do choque»,

uma subunidade
de «autênticos guerreiros».
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ao tráfico de estupefacientes, armas e criminali-
dade em geral, em estreita colaboração com as
diversas forças da UEP, outra das funções do CI é
a de assegurar a ordem pública em eventos des-
portivos que envolvam risco, onde está presente
quer para o acompanhamento das claques, quer
para garantir a segurança no perímetro dos está-
dios, antes e depois dos jogos. ”O futebol absor-
ve uma grande parte da nossa actividade, uma vez
que nosso raio de acção abrange o Norte do país,
até Coimbra”. Guimarães, Braga, Porto, Leixões,
Vila do Conde e Aveiro transformam-se em cená-
rios complicados, quanto maior for a rivalidade
entre clubes, daí que a presença do CI seja, quase
sempre, solicitada para eventos desportivos. “Li-
dar com multidões não é fácil” refere o coman-
dante, salientando a importância do autodomínio
na conduta destes homens, altamente treinados
quer a nível físico, quer psicológico, para lidar
com situações de pressão.

Equipas de interpelação
criadas no CI Porto

Com o objectivo de diminuir os danos físicos
provocados pela intervenção desta força, foram cri-
adas, em 2003, as equipas de interpelação (EI) no
CI Porto. Constituídas por cerca de cinco elemen-
tos por subgrupo, também denominados de «mãos-
livres», estas pequenas «brigadas», cuja ideia par-

tiu de Alfredo Araújo e Paulo Raimundo, funcionam
de forma eficaz na manietação e domínio de suspei-
tos e de elementos desordeiros, com um índice di-
minuto de danos físicos, recorrendo, para o efeito, a
uma mistura de técnicas retiradas de um vasto le-
que de artes marciais, adaptando-as às necessida-
des do trabalho policial. “No sentido de transpor a
ideia à prática, valemo-nos de conhecimentos que
ambos possuímos da vida civil como praticantes de
artes marciais, das quais retiramos diversos movi-
mentos, adaptando-os à vertente tecnico-táctica”,
explica Alfredo Araújo, chefe de equipa e um dos
elementos das EI. A ideia, acolhida e incentivada
pelas chefias, ganhou forma e foi administrado um
curso de técnicas de interpelação aos elementos
que quiseram participar, sendo que alguns foram
indicados pelos próprios formadores mediante de-
terminadas aptidões. Hoje as equipas de interpela-
ção – que actuam de forma bem mais vincada no
Porto, apesar de também serem usadas na capital -
funcionam com grande eficácia para os objectivos
pretendidos sendo que a formação e os upgrades
são contínuos. Para Jorge Branco, operacional que
integra as EI desde a sua fundação, esta é uma
vertente importante no trabalho policial uma vez
que reduz ao mínimo os danos físicos. “A precisão
de movimentos e o domínio técnico são factores
mais que suficientes para o controlo eficaz de um
indivíduo sem o uso excessivo da força física”,
refere.

Habituamo-nos à sua presença e a vê-los actu-
ar em situações extremas ou, como vulgarmente
se diz, quando as coisas «aquecem». O Corpo de
Intervenção (CI) da PSP foi constituído em 1976,
no pós-25 de Abril, como uma força de reserva
cujo principal objectivo era o de “repor a ordem

pública, numa época de conflitos políticos, onde
manifestações e contramanifestações eram fre-
quentes”, explica José Vieira. De acordo com o
comandante do CI na Força Destacada da Unidade
Especial de Polícia (FDUEP) no Porto, esta unida-
de operacional só chegou à Invicta em 1998, de-
vido a um aumento da criminalidade, sobretudo
“nos bairros sociais”, onde foi colocado um pelo-
tão para “manutenção da ordem pública”. A mis-
são inicial foi-se alterando e a proximidade com
os cidadãos modificou o conceito do CI, unica-
mente como polícia de choque. No entanto, e ape-
sar da maior proximidade, a missão continua a ser
a de manter e repor a ordem pública, actuando em
situações de violência. Esta subunidade foi re-
centemente integrada na FDUEP juntamente com
o Grupo Operacional Cinotécnico, o Corpo de Se-
gurança Pessoal e Equipas de Inactivação de Ex-
plosivos e Segurança em Subsolo. Para além do
patrulhamento, numa vertente de reforço às diver-
sas esquadras da cidade, e das operações polici-
ais de grande envergadura no âmbito do combate
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Os elementos do CI garantem a segurança dentro e fora dos estádios

A eficácia das equipas
de interpelação é assegurada
pela  vertente tecnico-táctica
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Madrugada. Elementos do Corpo de Intervenção estão
envolvidos numa operação policial com a Divisão de
Investigação Criminal (DIC), com o objectivo de efectu-
ar buscas a residências para apreensão de material
fur tado. Preparam-se as carrinhas, verifica-se o mate-
rial e enfrenta-se a par tida para esta manobra como
para todas as outras, com determinação. Sérgio Cas-
tro, comandante de Grupo Operacional, explica a géne-
se destas «saídas». “Muito do trabalho operacional é
realizado em colaboração com outras forças policiais
que solicitam a nossa par ticipação no caso de haver
necessidade de fazer entradas consideradas de risco”.
E é essa a principal tarefa dos «homens do choque»
neste tipo de operações – zelar pela segurança dos
intervenientes, garant indo, acima de tudo, a dos
colegas...A For tiori!

Espírito de missão
e vertente operacional

Ao fim de uma década, o CI Porto conta com
170 homens, sendo que os quatro subgrupos que o
compõem são constituídos, cada um, por três equi-
pas com cerca de 12 elementos. Todos são opera-
cionais mesmo os que desempenham dupla fun-

ção. Para além de funcionar como um elo de liga-
ção entre o comandante e os comandantes de
subgrupo, Adriano Silva foi um elemento escolhi-
do para a coordenação e planeamento de opera-
ções por já ter tido experiência em funções admi-
nistrativas anteriormente, uma vez que os desta-
camentos não têm pessoal específico para o efei-
to. “Embora no dia-a-dia esteja mais afastado da
vertente operacional, sou um elemento do meu
subgrupo e vou integrá-lo sempre que as necessi-
dades o justifiquem”, salienta. Fernando Rodri-
gues, agente operacional e de ligação do Coman-
do, é uma espécie de braço direito, de apoio ao
«homem-forte». Apesar do estreito vínculo com a
chefia, o agente, que continua integrado num
subgrupo, embora também um pouco afastado da
operacionalidade do quotidiano, sente falta dos
momentos com os companheiros com quem parti-
lha anos de boa camaradagem. “Embora continue
próximo dos colegas, sempre que o serviço o per-
mite vou até junto da minha equipa para matar
saudades”, refere, salientando o forte espírito de
grupo entre os elementos. Nas equipas, cada um
tem uma função e todos são importantes, sendo

que a confiança nos parceiros é fundamental para
estes homens que passam muito do seu tempo
juntos. Os operadores da Taser X26 são os únicos
que, para manejá-la, podem sentir o efeito. Jorge
Branco explica o funcionamento da arma. “A Taser
emite descargas eléctricas de potência controla-
da, com vista à incapacitação instantânea e tem-
porária do suspeito”. O dispositivo eléctrico imo-
bilizante ou atordoante, dispara dois arpões, cuja
descarga, caracterizada por círculo, pode atingir
os 1200 volts. Eficaz com indivíduos isolados,
pode também ser utilizada para provocar um cho-
que directamente no corpo do suspeito, em caso
de contacto com o agente, num método conhecido
por drive stun. Deve existir sempre um pré-aviso
de que vai ser disparada e, apesar de raramente
ser usada em serviço operacional, o agente consi-
dera útil tê-la por perto devido à sua especificida-
de. “É uma arma imobilizadora, que pode ser útil
em situações específicas”, refere, sublinhando
que, apesar de não ter efeitos secundários e da
imobilização ser momentânea (o ciclo dura pou-
cos segundos), a sensação é desconfortável. Pau-
lo Lisboa é operador de shotgun e de gás, duas
vertentes que são sempre exercidas em simultâ-
neo, pelo mesmo elemento, devido à polivalência
da arma que usam actualmente: a Fabarm. “Para
além de permitir o disparo normal de cartuchos
antimotim e de gás, o cano da shotgun, permite a
adaptação de um «copo» que serve para o lança-
mento de granadas de gás lacrimogéneo ou de

fumo” explica, salientando a sua utilidade. “Anti-
gamente as granadas eram lançadas à mão. Ago-
ra, a Fabarm permite o seu lançamento para a
distância específica calculada pelo atirador. O
agente, que alerta para o facto de o uso do gás ser
um dos últimos recursos a utilizar, considera o
“treino contínuo” como um factor fundamental para
a “eficácia no desempenho da função”.  

O CI é frequentemente solicitado para o acompanhamento de claques


