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Objetivos
Compreender a Estrutura de Defesa e Segurança 

Pública da Espanha;

Compreender o histórico da Espanha no combate ao 

terror;

Compreender  o Sistema de Polícia Judicial;

Compreender  o Sistema de Inteligência da Espanha.





A Estrutura de Defesa da Espanha

Exército de España Armada Española Força Aérea Española

Fuerzas Armadas de Españolas



A Estrutura de Defesa da Espanha

Exército de España Armada Española Força Aérea Española

Fuerzas Armadas de Españolas Existe atualmente um programa

denominado Vision 2025 que

consiste em um agressivo

processo de redução de efetivos
e equipamentos.

O programa deverá durar mais

de uma década. A Espanha
atualmente gasta cerca de 6%

de seu PIB em defesa e possui

nas FA 120.000 homens.



Forças Policiais na Espanha

O modelo de polícia espanhola é uma das 

mais complexas dentro da UE, que abrange 

três níveis de ação: 

 níveis nacionais, 

 regionais e

 locais.

 A missão das forças policiais aparece regulamentada no artigo 

104. ° CE. 

“As Forças de Segurança, servindo sob o Governo tem o

dever de proteger o exercício dos direitos e liberdades e 

garantir a segurança pública”.

Ciclo Completo de Polícia!



Forças Policiais na Espanha

Guardia Civil Polícia Nacional

Corpos Policiais Locais

Unidades Autônomas



Forças Policiais na Espanha

Guardia Civil Polícia Nacional

Corpos Policiais Locais

Unidades Autônomascompetências relativos a armas e explosivos, contrabando, 

tráfego, ambiente, segurança nos portos e aeroportos.

Atua também em serviços fiscais, proteção ambiental,

armas, unidades especiais, etc





Forças Policiais na Espanha

Guardia Civil Polícia Nacional

Corpos Policiais Locais

Unidades AutônomasTem natureza civil e atua nas questões de imigração e entrada 

e saída de estrangeiros, documentos e 

passaportes, investigação, controle de segurança privada.



Forças Policiais na Espanha

Guardia Civil Polícia Nacional

Corpos Policiais Locais

Unidades Autônomas01) Unidade de Intervenção da Polícia. 02) Ciência Forense

03) Documentação 04) identificação e passaportes 05) Polícia

Judiciária: assassinato, crime organizado, inteligência e contra-

terrorismo.





Forças Policiais na Espanha
Corpos Policiais Locais – Regionais

Essas forças policiais são de natureza civil, com estrutura hierárquica e organização, sob a 

supervisão direta do governo autónomo em causa.

A polícia espanhola terceiro nível é o local ou municipal. Todos os municípios com mais de 

5.000 habitantes têm o seu próprio corpo.





GUARDIAS CIVIS

POLÍCIA JUDICIAL OUTRAS ATIVIDADES

PJ GC: 

5,6% - 4317

GC: 77427

POLÍCIAS NACIONAIS

POLÍCIA JUDICIAL OUTRAS ATIVIDADES

PJ PN: 

12,8% - 9258

PN: 72335



ANO DE 2015

HOMICÍDIOS
112 CASOS

(100 CASOS ESCLARECIDOS)

121 VÍTIMAS



PT: 163

BM: 680

PC: 2163

PM: 5160

64%8%

26%

2%

RONDÔNIA

PM BM PC PT



SERVIÇO CRIMINALISTICA – POLÍCIA CIENTIFICA



https://youtu.be/

_U5GUIRK3Sk

https://youtu.be/_U5GUIRK3Sk
https://youtu.be/_U5GUIRK3Sk




O Combate ao Grupo Terrorista ETA

 O País Basco – que, na verdade, não é um país – configura-

se, atualmente, como uma das regiões autônomas da Espanha, ocupando 

uma área de 20 mil quilômetros quadrados, onde vivem mais de 3 milhões de 

habitantes;

 Além de ocupar parte do território espanhol, em sua porção norte, os bascos 

também habitam parte do sul da França;

 Os bascos passaram a ser parte do território da Espanha a partir do século 

XV, tendo sua divisão com a França solucionada no século XVII.

 O ETA surgiu como a manifestação armada da violência politica mediante o 

uso do terrorismo, para atingir os alvos políticos dos grupos independistas. 

Contexto histórico



O Combate ao Grupo Terrorista ETA

 Dos 800 mortos que a banda terrorista ETA, 300 eram

membros da guarda civil.

Contexto histórico



O Combate ao Grupo Terrorista ETA

O ETA, até então apoiado por uma parte pequena da

população, costumava agir com manifestações

violentas, realizadas por meio de assassinatos de

autoridades militares, policiais e políticas

O ETA atuou como organização terrorista durante 50

anos, tendo inclusive braços na França;

Contexto histórico



O Combate ao Grupo Terrorista ETA

 Ao longo desses anos o ETA praticou inúmeros atentados a

bomba na Espanha;

Muitos atentados foram direcionados contra agentes da

Guardia Civil;

 Em 2011 o ETA decretou o fim de suas ações terroristas e não

houve registros de outros ataques terroristas realizados pelo

grupo em qualquer lugar do mundo. Segue sem dissolução.

Contexto histórico



O Combate ao Grupo Terrorista ETA

 Forte investimento em Inteligência e cooperação bilateral com a

França.

 Foco na caça aos líderes e pilares logisticos do grupo terrorista

 Buscou encontrar e bloquear as fontes

de financiamento do ETA no interior

e exterior .

 A Guardia Civil aperfeiçoou como Policia

judiciaria em crimes de terrorismo.

Modus Operandi da Guardia Civil





CONCLUSÃO


