
• Quais as boas práticas e lições aprendidas pela 

forças da ordem na Tunísia para envolver as 

comunidades na criação de resiliência e prevenir e 

combater o extremismo e o terrorismo?



A República Tunisina

Ministério da Administração 

Interna

Polícia de 

proximidade 

Projeto de reforma do setor da 

segurança



INTRODUÇÃO

Após a Revolução de janeiro de 2011, a Tunísia iniciou

esforços para instaurar um Estado democrático garante

dos direitos e das liberdades fundamentais alinhado com

as aspirações da população e em conformidade com os

padrões internacionais.

Estes esforços foram consagrados no texto da

Constituição da República Tunisina promulgado a 27 de

janeiro de 2014.



O Projeto de reforma

visa o reforço

1- Do âmbito jurídico 

2- Das capacidades das 

principais instituições

3- Da gestão e partilha dos 

conhecimentos. 

4- Do envolvimento das 

comunidades locais e da 

sociedade civil.



polícia 

tradicional

- Maneira 

repressiva

- parcial

- Depende da 

reação
polícia 

tradicional

Polícia de 

proximidade

- aberta transparente

- parceria com a 

sociedade

- a prevenção da 

criminalidade

Estabelecer um modelo tunisino para a polícia de 

proximidade

em conformidade com as características da nossa sociedade.

Polícia de 

proximidade

Depende da reação

As boas práticas



Estabelecer uma relação 

sólida e transparente entre 

a segurança e os cidadãos

Prestar serviços rápidos e 

de grande qualidade

Estabelecer a segurança e 

assegurar uma vida 

decente

Polícia de 

proximidade



Polícia de proximidade=

estabelecer uma nova abordagem de 

segurança assenta no envolvimento de todas 

as componentes da sociedade.

Polícia de proximidade =

estabelecer um novo 

dispositivo de segurança

Construir 

uma 

relação de 

confiança

Construir 

uma 

Parceria 

interativa



a abordagem nacional 

de luta contra o 

terrorismo na Tunísia

Mecanismos 

de polícia de

proximidade

mecanismos de prevenção 

desenvolvidos 



• O que ajuda a fomentar a partilha eficaz 

de informações entre os intervenientes da 

segurança e as comunidades? 



O que favoreceu a partilha 

eficaz de informações entre os 

intervenientes da segurança e 

as comunidades

A criação de 

um 

Mecanismo de 

polícia de

proximidade



parceria

Comunicação

E

transparência

prestação de 

serviços 

rápidos e de 

qualidade

atividades destinadas à resolução 

dos problemas

Polícia de 

proximidade

O que foi feito até 

agora?

O que foi feito até 

agora?



O que foi feito 

até agora?
sociedade 

civil

Cidadãos

Todos os 

intervenientes 

locais

10 

concelhos 

locais

O que foi feito 

até agora?

Todos os 

intervenientes 

locais



10 postos 

de polícia 

típica

O que foi feito até 

agora?

Gabinete de 

relações com os 

cidadãos

Gabinete de receção 

e orientação

O que foi feito até 

agora?



Estratégia de 

comunicação 

especial para o 

sistema de 

proximidade

Sondagem 

das opiniões a 

nível nacional

Modernização 

do sistema de 

processament

o das queixas 

dos cidadãos

O que foi feito até 

agora?



Pertencentes à 

segurança nacional

10
esquadras-

piloto

4
Pertencentes à 

Guarda Nacional

6

O que foi feito até 

agora?



axc

Notamos que por entre os jovens tunisinos e tunisinas que partiram para o combate 
em zonas de conflito na Síria e no Iraque, um número importante é proveniente do 
município de Sidi Hassine.

No âmbito do projeto, foi organizada uma quermesse no município de 

Sidi Hassine (situado na capital à volta do centro da cidade tunisina) onde vários 

workshops e atividades desportivas foram organizados de modo a tecer 

ligações estreitas entre a comunidade e as autoridades locais, 

construindo ao mesmo tempo um ambiente de confiança e resiliência.



• Será que existem técnicas que possam ser 

úteis para aumentar a eficácia do 

compromisso das forças da ordem junto 

das comunidades?



As técnicas que possam ser úteis 

para aumentar a eficácia do 

compromisso das forças da ordem 

junto das comunidades



210 agentes 

envolvidos na 

experiência 

todos os anos

Centros de 

simulação

O que foi feito 

até agora?
O que foi feito 

até agora?



O que foi feito até 

agora?

Projeto de 

código de 

conduta

Modernização 

do sistema de 

inspeção e 

controlo

Um documento de 

referência unificado 

para a formação na 

polícia de 

proximidade

O que foi feito até 

agora?

O que foi feito até 

agora?

Realização do 

âmbito jurídico 

da polícia de 

proximidade



Modelo de 

referência da 

polícia de 

proximidade  

Implementação 

dos centros de 

formação com 

simulações no 

resto das escolas 

de formação.

Está a ser 

terminado

Está a ser 

terminado



Está a ser terminado

Uma estratégia de 
generalização da 

experiência 

Escolher a zona 

administrativa de 

Médenine 

Como modelo para 

estabelecer a abordagem 

a nível regional




