
Legenda da Figura 8

SEQUÊNCIAS ESPAÇO-TEMPO DO CARRO PATRULHA

* – Os agentes do carro patrulha dão entrada no serviço na esquadra. Esperam ser rendidos pelos cole-
gas do grupo anterior que estão a resolver uma ocorrência na área de uma esquadra vizinha.

P1 – Paragem num bar, aproveitando o tempo de espera.

P2 – Chegam os colegas no carro à esquadra. O arvorado do grupo anterior pede para ser conduzido de 
novo ao local da ocorrência onde esteve a tirar mais dados para escrever o registo. Trata-se de um prédio 
devoluto onde numa das casas foram encontradas urnas. Contactam o Instituto de Medicina Legal e 
esperam que uma brigada da Polícia Judicária vá ao local.

P3 – Paragem num dos bares mais frequentados pelos polícias (uma paragem de rotina no início dos 
turnos).

C1– Chamada para ir à esquadra para condução de um colega doente do grupo até à paragem do auto-
carro.

L1 – Condução do colega à paragem do autocarro.

PC1 – Paragem para estabelecer contactos com dois negros que estão sentados no passeio e que são 
considerados suspeitos. Os agentes fazem perguntas sobre o tráfico de drogas. Um dos agentes vai a 
uma zona descampada “espantar” alguns consumidores. 

P4 – Paragem na esquadra para um dos agentes se inecrever no concurso de subchefes.

P5 – Na sede de divisão. Levantamento de objectos pessoais a pedido do comandante que vive tempo-
rariamente num quarto da esquadra.

C2 – Chamada do rádio: furto de viatura e acidente com feridos. Os agentes ligam as sirenes, vamos a 
alta velocidade até ao local da ocorrência. 

L2 – Chegada ao local e contacto com pessoas envolvidas. Chega a brigada de trânsito da divisão ao 
local e trata do acidente. Os patrulheiros ficam a regular o trânsito interrompido. Sabe-se pelo rádio que 
o assaltante foi interceptado por um carro patrulha.

P6 – Chamada com paragem na esquadra para levantar registo da ocorrência do “caso das urnas”.

P7 – Paragem na esquadra vizinha para entregar o mesmo registo, uma vez que a cororrência se deu 
nessa área de supervisão. 

P8 – Paragem num bar.

PC2 – O condutor do carro patrulha interpela uma condutora que leva uma criança sem o cinto de 
segurança posto.

P9 – Chamada e paragem na esquadra para levantar registo variado.

P10 – Paragem na sede de divisão para entregar o mesmo registo variado.

* – Regresso à esquadra para a rendição.


