
 

 

Caros alunos, pais e encarregados de educação, 

Estou a escrever-vos para vos informar de um aumento na presença policial em rotas importantes usadas pelos 
alunos para se deslocarem para ir e vir da escola.  Fomos informados de vários assaltos na área e implementámos 
um plano de vigilância policial para evitar que voltem a acontecer.  Em resultado da inteligência e informação que 
nos foi fornecida pelas vítimas, testemunhas, membros do público e polícia local, vamos utilizar agentes fardados 
mas também à paisana na área.  Uma das táticas utilizadas poderá consistir de mandar para e revistar pessoas, se 
houver motivos para isso.  Sabemos que esta tática não é infalível, mas vamos os agentes vão ser encarregados e 
instruídos com as informações mais recentes ao nosso dispor. 

Todas as instâncias em que os agentes parem e revistem pessoas serão gravadas nas câmaras de vídeo usadas pelos 
agentes (e as imagens guardadas por 28 dias) e os agente irão entregar à pessoas revistadas uma cópia do 
formulário 5090, que é um formulário que explica os motivos pelos quais a pessoa foi revistada. Os agentes terão 
supervisores consigo em patrulha, que podem ser identificados pelas divisas no ombro em forma de “V”. Poderão 
consultar um guia sobre os direitos dos jovens ao serem revistados pela polícia no seguinte website - 
https://www.gov.uk/police-powers-to-stop-and-search-your-rights 

Também estamos a trabalhar em estreita parceria com os agentes escolares locais e estamos ao vosso dispor para 
visitar e falar com os jovens sobre a polícia e as táticas que usam.  Também podemos apresentar cenários em que 
pessoas são paradas e revistadas para dar aos jovens sobre em que é que isto consiste e como é que os agentes da 
polícia se deverão comportar ao revistá-los.  Temos um Esquema de Cadetes da Polícia a decorrer na sua área.  Em 
caso de interesse, consultem a seguinte ligação -  https://www.met.police.uk/car/careers/met/police-volunteer-
roles/volunteer-police-cadet-leader/apply/ 

Gostaríamos de vos encorajar a contactar-nos se tiverem alguma informação sobre as pessoas que possam estar 
envolvidas nestes assaltos.  A informação pode ser transmitida diretamente ao agente escolar (Schools Officer), ao 
Crimestoppers (nos dados abaixo) ou através do nosso endereço de e-mail abaixo.  Também poderá telefonar para a 
polícia no número 101 se não se tratar de uma emergência. 

Se o(a) seu(sua) filho(a) for vítima de um assalto, telefone para o 999 assim que possível.  As informações 
importantes que nos ajudarão são o local exato do ocorrido e em que direção é que os suspeitos correram.  A 
descrição dos suspeitos, ou seja, idade, altura, cabelo, pronúncia, género, descrição física.  Para além disso, outras 
informações como, por exemplo, se tinham trotinetes elétricas, bicicletas, etc.  Informação sobre bens furtados – 
eventuais características distintivas, p. ex. um protetor de ecrã.  Também é importante sabermos se foram vistas 
armas ou se houve ameaça de uso de armas. 

Não queremos que ninguém entre em pânico ou fique assustada. Embora tenham havido assaltos, os nossos planos 
de controlo policial tiveram resultados quase instantâneos e o número reduziu significativamente.   

Acho que é importante explicar a nossa presença nesta zona para que as pessoas compreendam o nosso objetivo, 
que consiste na melhoria da segurança de todos. 

Fico à vossa disposição no endereço de e-mail abaixo no caso de dúvidas. 

Inspetora Emma Dickinson      
Territorial Support Group (Grupo de Apoio Territorial)  
Metropolitan Police Taskforce (Brigada de Polícia Metropolitana) 
MO7Mailbox-.SWTSGEngagement@met.police.uk 

    @MetTaskforce 
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