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Desde que a APAMB foi formada que promove acções de 
formação e sensibilização ambiental.
Para as BriPA esta missão começou em finais de 
Dezembro de 2006, em Setúbal, tendo sido depois 
alargada um pouco por todo o país: Viana do Castelo, 
Vila Real, Espinho, Guarda, Castelo Branco, Alverca e 
Faro.
Outras zonas haveriam de ficar por realizar por 
dificuldades em calendarizar.
Mais recentemente tem sido requisitada regularmente 
pela Divisão Policial do Barreiro, a convite do 
Comandante Paulo Brissos.

Oficial da PSP desde 2000, ingressou na PSP como 
Agente em 03 de jan 1989.
Licenciado em Ciências Sociais, tendo como uma das 
cadeiras Direito do Ambiente, é desde 2005 um dos 
formadores das Brigadas de Proteção Ambiental da PSP 
(BriPa) tendo já formado diversas equipas a nível 
nacional. 
Em 2006 esteve destacado em Moçambique para dar 
formação ambiental á Polícia local. Recebeu formação 
nesta área específica pelo IGAMAOT e pela APA. 
Atualmente é Comandante da Esquadra de Intervenção e 
Fiscalização Policial, á qual pertencem as BriPA da 
Divisão Policial do Barreiro.
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Que mensagem deseja a P S P passar aos cidadãos sobre o seu 
modo de intervir na vertente ambiental?

No futuro, a PSP quer continuar a desenvolver uma acção 
de «carácter eminentemente preventivo».
Contudo, «não vamos deixar de intervir de forma mais 
repressiva sempre que a situação o aconselhe ou em que 
se verifique um óbvio descurar do cumprimento da 
legislação por parte dos cidadãos. 
As BriPA da PSP  têm como principal objectivo sensibilizar 
e fiscalizar possíveis transgressões ambientais
nos perímetros urbanos, locais onde por
razões obvias se encontram mais
infracções ambientais.

Em que área acha que se deve 
investir mais para termos um 
melhor ambiente?

Acho que a formação é 
essencial. Seja aos adultos 
seja ás crianças. Aos adultos 
porque estando no mercado de 
trabalho, muitas das vezes no 
seu dia a dia não se 
apercebem do que podem 
fazer para evitar poluir, nas 
escolas, porque como diz o 
ditado, “ é de pequenino que se 
torce o pepino” e é 
essencialmente na juventude 
que estará a maior aposta na 
protecção ambiental. 

E depois das coimas?
Os erros voltam a repetir-se?

Na grande maioria dos 
casos o mesmo erro não 
volta a cometer-se, mas 
infelizmente muitas das 
vezes deteta-se o mesmo 
erro mas com atores 
diferentes.

Tem sortido efeito o elevado volume de legislação nos 
últimos 10 anos nesta área?
Existe menos incumprimentos?

O Cidadão começa a ser mais responsável 
ambientalmente, até porque a comunicação social 
hoje em dia chega a todos das mais diversas 
maneiras e as pessoas têm conhecimento dos 
males que por vezes se faz ao ambiente 
inconsciente ou conscientemente. Se para uns o 
fato de passarem a ter conhecimentos serve para 
mudar o seu comportamento ambiental, para 
outros, a legislação interna ou a transcrita das 
normas internacionais e adoptadas pelo Estado 
Português, têm surtido efeito, claro que a 
fiscalização das diversas entidades com 
competência bem como a sensibilização, quer aos 
particulares, quer ás empresas, quer mesmo nas 
escolas, começa a mudar mentalidades, o que leva 
a menos incumprimentos. 

Como sente o trabalho na 
área do ambiente? Mais 
uma componente ou uma 
vocação?

Todos os elementos 
Policias que trabalham 
nesta área são 
voluntários, até porque 
para integrar as BriPA 
é aberto convite em 
Ordem de Serviço e os 
elementos têm de 
prestar provas, logo 
todos os elementos 
policiais que 
desempenham estas 
funções fazem-no 
porque sentem alguma 
vocação nesta área.

Como surgem as Brigadas da Polícia de 
Segurança Pública (BriPA)?

As BriPA foram criadas em 2006, 
enquadradas nas Esquadras de 
Intervenção e Fiscalização Policial, 
com um firme desígnio na 
dinamização de ações de prevenção, 
fiscalização, formação, informação, 
defesa e proteção do ambiente.
Nesta altura foi igualmente celebrado 
um Protocolo que abrangeu 
formação e apoio operacional mútuo 
em ações de fiscalização do 
cumprimento da legislação 
ambiental, quer com a APA quer com 
a IGAMAOT, tendo já sidos 
efectuadas várias acções de 
formação aos elementos que 
integram estas Brigadas.
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