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Refª RC/JPM/MP/24/09/2020 
Lisboa, 24 de setembro de 2020 
 
 
       Exmo. Senhor 
       Diretor Nacional 
       da Polícia de Segurança Pública 
 
 
 
Assunto: Agressão na pessoa de uma trabalhadora médica no exercício das suas funções públicas em 

estabelecimento do SNS 

 
 
 
 
Exmo. Senhor Diretor, 
 
Ontem, dia 23 de setembro de 2020, uma trabalhadora médica a exercer funções de 
triagem para consultas não programadas, numa unidade do ACES de Almada e Seixal, 
atuando no estritos moldes em vigor segundo o protocolo de segurança introduzido 
para enfrentar a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV–2, causador da COVID-19, foi 
agredida verbal e fisicamente por uma utente. 
 
Esta utente exigia uma consulta no imediato, ao que dizia, para obter uma declaração 
justificativa de falta para uma sua filha. Não se tratava, sequer, de uma situação de 
prestação de cuidados médicos, nem urgente nem emergentes. Os factos perpetrados 
configuram o cometimento de um, se não de mais, crime/s público/s. 
 
Desafortunadamente, os Senhores agentes da esquadra da PSP do Laranjeiro, prestes 
na resposta à chamada ao local, optaram por ajuizar que o ou os crime/s público/s 
acabado/s de cometer não configuravam uma situação de flagrante delito, nos termos 
e para os efeitos do disposto no art 256.º/2, do Código de Processo Penal, isto é, que 
naquela utente eram detetáveis sinais que mostravam claramente que acabara de 
cometer o/s crime/s em apreço. 
 
Tal tibiez dos Senhores agentes no tempo, local e modo acima sumariamente 
indicados é, portanto, de registar e muito de lamentar. Na verdade, os Senhores 
agentes, neste episódio, como aliás noutros análogos, têm em regra optado por se 
cingir à mera identificação daqueles que na hora da sua intervenção persistem – 
insofismavelmente – na elocução de palavras, tantas vezes de impropérios – e numa 
gesticulação que indubitavelmente são demonstrativos do seu cometimento ou da 
participação numa conduta delitual grave, tal qual denunciado pela vítima. 
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Entende, portanto, o SIM que, para cumprir a lei e as necessidades de prevenção, para 
mais nos difíceis tempos da pandemia que nos assola, se torna imperioso que haja, no 
mínimo, uma escrupulosa sensibilização de todos os Senhores agentes do corpo 
policial da direção de Va. Exa., por forma a que, “a quente” de comportamentos 
indubitavelmente criminosos, a respetiva atuação se não quede por um ato 
burocrático de mera identificação de intervenientes. 
 
Não, torna-se necessário seguir o comando legal e proceder de acordo com o caminho 
preceituado para a figura do flagrante delito, com todas as respetivas consequências. 
Se assim não se passar a proceder, fica aberto o campo a cada vez mais e maiores 
abusos que certamente Va. Exa., Senhor Diretor, não quererá deixar de 
adequadamente combater. 
 
Ficando, pois, na expectativa de um melhoramento efetivo e no sentido que aqui se 
defende da prestimosa atuação da PSP, apresentamos as nossas melhores Saudações 
Sindicais. 

 
 

O Secretário-Geral 
Jorge Roque da Cunha 

 
 

 
 


