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Segurança Cidadã
As Unidades de Segurança Ciudadã  têm uma importante 

missão, proteger o livre exercicio dos direitos e liberdades 
dos cidadãos mediante a prevenção. A dispersão territorial 
da Guardia Civil, permite cobrir uma grande extensão de 
terreno, e dar atenção a um grande número de habitantes 
que valoram a proximidade do serviço. Esta distribuição 

permite aos integrantes da Segurança Ciudadã ter uma 
relação mais próxima com seus vizinhos, prevenindo situações 

de risco, ajudando em situações de necesidade e investigando quando as 
circunstâncias lho exijam.

Ao longo dos últimos anos, a Guardia Civil se tem vindo adaptando aos tempos 
e necessidades dos cidadãos. Atualmente as Unidades que realizam seu trabalho 
no ambiente rural, dispõem de meios avançados que permitem dar uma atenção 
personalizada ao cidadão, ágil e eficaz, contando com uma avançada tecnología 
que agiliza o serviço cotidiano. A data de hoje as nossas viaturas usam sistemas 
GPS que permitem aos Centros Operacionais de Serviço derivar e otimizar os 
recursos disponíveis em cada momento para atender desta forma, todas e cada 
uma das demandas que existam.

Para reforçar as necessidades dos Postos da Guardia Civil, dispõe-se duma 
Unidade de Segurança Cidadã, unidade especializada y centralizada ao nível da 
Comandancia, que tem por missão aumentar a presença naqueles lugares que 
precisem, estabelecer uma maior proximidade para as pessoas, e garantizar a 
segurança demandada  pelos ciudadãos.
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Agrupação de Trânsito
Fundada pela Ordem Geral nº 32, de 26 de agosto de 1959, 

é a Unidade especializada e específicamente concebida, 
preparada e organizada para o exercicio das competências 
atribuidas por Lei a Guardia Civil em matéria de trânsito, 
transporte,  segurança nas estradas intermunicipais para 
uso público, cruzamentos, e eventualmente nas áreas 

urbanas.

A finalidade das Unidades da Agrupação de Tránsito é a prevenção dos delitos 
contra a segurança rodoviaria e os acidentes, investigando e esclarecendo as 
causas; proporcionar protecção e assistência devidas aos utentes da estrada; 
restaurar a segurança e tráfego nas estradas quando tiveram sido alterados, 
regular a circulação de veículos quando for necessario para melhorar o fluxo de 
tráfego; velar pelo cumprimento das  regras que regulam a circulação de veículos 
e transportes rodoviarios; guardar as vias de comunicação e quaisquer otras que 
le sejam encomendadas por disposições legais ou regulamentarias.
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Serviço de Protecção da Natureza
Como resultado das disposições do artigo 12.1.B.e) da Lei 

Orgânica 2/1986, de 13 de março, de Forças e Corpos de 
Segurança e mediante a Ordem Geral 72/1988, foi criado 
dentro do Corpo da Guardia Civil o Serviço de Protecção 
da Natureza, mais conhecido como SEPRONA.

Este Serviço que foi reorganizado posteriormente nos anos 
2000 e 2011, atualmente tem uns 2000 efetivos encarregados 

da vigilância pelo cumprimento das disposições estabelecidas para a 
conservação da natureza e do meio ambiente em sua concepção mais ampla.

Depois de mais de 27 anos desde sua criação, o SEPRONA tornou-se num 
elemento essencial da imagem rural espanhola, embora esta Especialidade da 
Guardia Civil realize também um importante trabalho na protecção do meio 
ambiente urbano, o que permitiu que seja atualmente uma das especialidades 
da Guardia Civil com maior reconhecimento social.
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Serviço Aéreo
Desde a criação do Serviço de Helicópteros em 1973, a 

Guardia Civil tem incrementado os serviços que presta aos 
cidadãos com a intervenção de Unidades de Helicópteros 
que, com intervenções independentes ou em apoio e 
coordenação com outras Unidades, tem fortalecido a 
capacidade operacional em muitas facetas.

O Serviço Aéreo é a Unidade  especializada para a realização das missões 
atribuídas nas que seja necessaria  a utilização de meios e material aeronáutico.

Tem por missão específica a organização, coordenação e explotação dos meios 
aéreos da Guardia Civil, e dar  assessoría técnica para o desempenho das 
competências de polícia administrativa aeronáutica. Além disso colabora com as 
Autoridades Judiciais em assuntos relativos a Especialidade Aérea.

Desde o ano 2008, o Serviço Aéreo conta com uma secção de asa fixa com dois 
aviões CESSNA CN-235, que realizam serviços fundamentalmente de controlo da 
imigração.
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Serviço Cinológico
O Serviço Cinológico e Remonta (SECIR) é uma especialidade 

da Guardia Civil que usa cães na prestação de serviço ao 
cidadão. 

Do SECIR dependem o Centro de treinamento do cão 
(CADEPE) e a Unidade Cinológica Central (UCICE), 

localizado em El Pardo (Madrid).

Cães detectores de drogas, explosivos, segurança e salvamento são treinados 
lá. Também eles treinan cães para detectar papel-moeda, aceleradores de fogo, 
cadáveres submersos, restos biológicos, iscas envenenadas, armas detonadas, 
passivos de drogas e tabaco.

O CADEPE  é responsável da selecção e formação dos alunos dos cursos de 
especialização. Este Centro, alem de ser o mais antigo de Espanha, é  pioneiro na 
implementação do sistema de formação FRONTEX. 

A UCICE está formada por guías-instructores encarregados da formação dos cães 
e de prestar apoio operacional as outras Unidades do Corpo em todo o Território 
Nacional.
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 SEDEX-NRBQ
O SEDEX-NRBQ tem a missão de organizar, gerir e 

executar as tarefas de pesquisa, detecção, neutralização 
e desactivação de dispositivos explosivos, incendiários, 
radiológicos, biológicos ou químicos, alem de intervenções 
em situações de emergência NRBQ. As tarefas 
fundamentais desta missão são: intervir para restaurar 

segurança cidadã en casos de ameaça da existência de 
dispositivos explosivos; exercer a direcção técnica e manutenção 

do Sistema de Defesa NRBQ da Guardia Civil; elaborar a inteligência relativa a 
novos materiais, técnicas y procedimentos de detecção e desactivação.

Desde a criação da figura do “Especialista de Explosivos”, no 1973, a evolução 
das distintas ameaças exigiu da Guardia Civil a actualização das estruturas para 
uma adecuada resposta, originando a atual estrutura do Serviço de Desactivação 
de Explosivos e de Defesa NRBQ.
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Serviço Marítimo
Embora seu caminho começou no ano 1992 (Ordem Geral 

número 51, dada em Madrid o 17 de março), um Real 
Decreto, datado em 22 de fevereiro de 1991, constitui a ata 
fundacional do Serviço Marítimo da Guardia Civil, nascido 
da necessidade de fornecer o Corpo dos meios materiales 
y humanos qualificados para executar todas as funções da 

Instituição dentro do mar territorial y con carácter excepcional 
fora dele.

Têm as seguintes obrigações: a prevenção e averiguação de delitos; primeiras 
diligências e informes técnicos; imigração clandestina; prevenção e persecução 
da fraude e do contrabando; conservação da natureza e do ambiente; controle e 
inspecção da pesca e protecção do patrimônio histórico afundado.
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Serviço de Montanha 
A missão específica do Serviço de Montanha é a realização 

das funções encomendadas a Guardia Civil nas zonas de 
montanha e das outras que, pela dificuldade geográfica e 
climatológica, precisem duma especial preparação física, 
técnica e do uso dos meios técnicos adequados.

Esta missão específica realiza-se nas seguintes tarefas 
fundamentais: fornecer asistencia aos feridos, perdidos e 

isolados  em zonas de montanha ou lugares de dífícil acesso; vigilância pelo 
cumprimento das disposições estabelecidas para a conservação da natureza 
e do meio ambiente em zonas de alta montanha; garantir a segurança e o 
cumprimento da legislação vigente nas áreas de actuação; realizar serviços de 
vigilância, de prevenção e  manutenção da ordem pública em pistas de esquí, e 
nas  competições esportivas de montanha.
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Atividades Subaquáticas
As primeiras intervenções de mergulho conhecidas datam 

de 1962, em Almería, embora a criação oficial dos Grupos 
Especialistas em atividades Subaquáticas (GEAS) foi no ano 
1981.

Os Grupos de Atividades Subaquáticas exercem as funções 
relacionadas com o ambienete aquático e subaquático:

• Pesquisa, localização e recuperação de pessoas e objetos no meio 
aquático e subaquático.

• Vigilância, prevenção e protecção do património histórico submerso.
• Funções de Polícia Judiciária pelos fatos acontecidos no ambiente 

subaquático.
• Apoio a outras Unidades em aspectos técnicos e operacionais 

relacionados com a especialidade.
• Reconhecimientos de fundos, cascos de barcos, obras e objetos 

submersos, etc.
• Reconhecimento e exploração de fundos marinhos ou subaquáticos com 

meios controlados por controle remoto.



Guardia Civil: Especialidades14

Serviço de Informação
A Chefia de Informação da Guardia Civil, depende directamente 

do Comando Operacional, e tem a missão específica organizar, 
dirigir e gerir a obtenção, recepção, tratamento, análise e 
difusão da informação de interesse para  para a orden e a 
segurança pública na área das funções proprias da Instituição, 
e a utilização operacional da informação, especialmente 

antiterrorista, ao nível nacional e internacional.

O Servicio de Informação da Guardia Civil (SIGC) constitui um conjunto de Unidades 
específicas de Informação que conforma uma Unidade única para a luta contra o 
terrorismo, e para cumprir as outras funções que tem atribuidas. 

Alem desta atividade propria do Serviço de Informação (SIGC), a obtenção de 
informação destinada a facilitar a tomada de decisões dos Comandos respectivos e a 
posterior difusão, compete a todos os membros da Guardia Civil qualquer que seja a 
sua dependência sob a tutela direta dos seus comandaos diretos.
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Serviço de Polícia Judiciaria
As Unidades da Polícia Judiciaria têm a responsabilidade da 

investigação e persecução dos delitos e faltas  através das 
tarefas de polícia judiciaria específicas, ou seja derivadas 
da dependência funcional das autoridades judiciais e do 
Ministério público no desempenho das actuações que lhes 

sejan encomendadas. 

As Unidades de polícia judiciaria realizam funções de investigação, 
análise estratégico e operacional, geração de inteligência e de natureza forense. 
Alem disso mantêm contato com as Universidades os fóruns especializados, 
empresas e outras organizações e agências de segurança nacionais e internacionais 
com as que cooperam na luta contra as ameaças que sofre a nossa sociedade.

O Serviço de Polícia Judiciaria estrutura-se em: a Chefatura, onde se integram a 
Unidade Central Operacional (UCO), a Unidade Técnica de Polícia Judiciaria,  o 
Serviço de Criminalística e as  Unidades Orgânicas de PJ Territoriais, situadas nas 
Comandancias e em  Zonas Pluriprovinciais.
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Fiscal e Fronteiras
A Guardia Civil assumiu as primeiras competências no campo 

fiscal  no ano 1940. Estas competências  eram exercidos 
pelo Corpo de Carabineiros.

A Lei de 15 de março de 1940 constitui o início da 
intervenção da Guardia Civil nas tarefas fiscais,  exercendo 

as funções e actuações dirigidas a prevenção e persecução 
do contrabando, tráfico de drogas, a fraude e outras infracções 

de natureza fiscal.

A importância crescente das onzas fronteiras externas, que também o são da 
União Européia; a incorporação de Espanha a Comunidade Económica Europeia 
o que levou a supressão das fronteiras; o aumento excesivo do narcotráfico 
e a importancia que alcançou o fenómeno da imigração clandestina, fazem 
necessário estabelecer contínuas e intensas relações com organizações nacionais 
e estrangeiros competentes em matéria fiscal, vigilância de costas, fronteiras, 
portos, aeroportos e do mar territórial.
 



Guardia Civil: Especialidades 17

Agrupação de Reserva e Segurança
A Agrupação de Reserva e Segurança foi criada no ano 1988, 

para dotar a Guardia Civil de unidades especializadas em 
intervenções ante desordens públicas assím como nas 
situações de catástrofes ou de riscos graves.

Actualmente, é a principal Unidade de Reserva da Guardia 
Civil, especialmente criada, preparada y organizada para 

ser utilizada temporariamente em apoio das interveções 
doutras Unidades, sendo sua missão específica  a prevenção, manutenção e 
restabelecimento da ordem pública e da segurança cidadã.

Alem destas missões, tem encomendadas as seguintes: 

• Realizar ou colaborar na protecção e segurança de personalidades 
importantes.

• Prestar colaboração em matéria de Protecção Civil, especialmente nos 
casos de grave risco, catástrofe ou calamidade pública.

• Intervir nos incidentes de natureza Nuclear, Radiológica, Biológica e 
Química (NRBQ), de forma autônoma ou integrados num dispositivo 
maior.

• Apoiar e reforçar outras Unidades da Guardia Civil conforme a propria 
forma de trabalho.

• Participar no desenvolvimento das missões internacionais que lhe sejan 
atribuidas.

• Realizar os dispositivos operacionais especiais que tenham 
encomendados.
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Unidade Especial de Intervenção
A Unidade Especial de Intervenção, fundada por Ordem 

Geral número 6, de 3 de fevereiro de 1982, foi criada como 
Unidade central única e especializada da Guardia Civil para 
o cumprimento de missões específicas dentro ou fora do 
território nacional. Tem atribuidas as missões seguintes: 
enfrentar e neutralizar situações de tomada de reféns ou 

seqüestros; detenção de delinquentes particularmente 
perigosos (tais como membros de organizações terroristas 

ou aquelas outras dedicadas ao narcotráfico) e de pessoas mentalmente 
desequilibradas e especialmente agressivas, ou quando concorram circunstâncias 
especialmente perigosas (só nos casos excepcionais); a protecção imediata de 
dignitários ou personalidades frente as ameaças iminentes de atentado, em casos 
pontuais; e em geral  a neutralização de factos delictuosos que, pelo risco e 
perigosidade, exijam uma actuação  imediata e altamente especializada.
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Unidade de Acção Rural
A Ordem Geral 41/82, de 15 de junho, criou o Grupo 

Antiterrorista Rural (atualmente Grupo de Acção Rápida), 
perante a necessidade duma Unidade especialmente 
preparada para realizar tarefas de luta antiterrorista, e a 
partir da qual se originaria o Grupo Especial de Segurança.

A Unidade de Acção Rural foi constituida pela Ordem Geral 
número 25, de 21 de setembro de 1998, como uma Unidade de 

força operacional concebida, preparada e organizada para realizar uma missão 
específica: a luta contra elementos terroristas e a execução de operações que 
impliquem um grande risco que requeiram uma rápida resposta.
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Serviço do Subsolo
Este serviço depende orgânica, funcional e técnicamente, para 

a realização das missões encomendadas no âmbito nacional 
de actuação, da Chefatura da Agrupação de Reserva e 
Segurança a qual é a única com competências para lhes 
atribuir missões concretas. 

Operacionalmente se compõe duma equipe básica de 
actuação (EBA), que constitui a unidade elementar de trabalho no 

serviço, integrada por quatro especialistas. Esta equipe está integrada ao mesmo 
tempo por otras duas equipes, uma de intervenção na área subterrânea apoiada 
por outra que trabalha em superficie reforçando a actuação da primeira (EBAR). A 
composição de uma EBAR é a mesma que a EBA reforçada com os agentes que 
foram necessários.

As missões principais e específicas encomendadas a esta unidade são as seguintes:

• Realizar os reconhecimentos preventivos para a protecção e segurança do 
subsolo.

• Confeccionar os informes técnicos necessários para os sistemas de 
segurança integral dos edifícios e instalações cuja segurança corresponda a 
Guardia Civil.

• Apoiar aos dispositivos de segurança temporais das outras unidades.
• Tomar amostras e confeccionar informes técnicos  face as incidências 

relacionadas com os meios de acção, a requerimento doutras unidades ou 
de autoridades judiciais ou administrativas.

• Auxiliar as pessoas acidentadas ou extraviadas nas redes subterrâneas.
• Qualquer outro que le seja encomendado no seu âmbito de actuação.
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Intervenção das Armas e Explosivos
A Guardia Civil tem competência exclusiva em matéria 

de Armas, Explosivos, munições e Artigos pirotécnicos, 
segundo a Lei 2/86, de 13 de março, de Forças e Corpos 
de Segurança, materializada no Serviço de Intervenção 
das Armas y Explosivos, que realiza  suas funções a 

través das Intervenções das Armas e Explosivos (IAE,s), 
espalhadas pelo território nacional, tanto ao nível autonómico 

(Zonas), como ao nível provincial (Comandancias), comarcal 
(Companhias), e Especiais, as Intervenções Móveis das Armas e Explosivos 
criadas para facilitar aos usuários os trâmites administrativos em territórios com 
uma destacada  dispersão geográfica.

Todas as IAE,s estão dirigidas técnicamente pela Intervenção Central das Armas 
e Explosivos (ICAE), situada em Madrid, que mantém uma estreita cooperação 
com organismos e agências internacionais para o controlo das armas e dos 
explosivos.
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Missões Internacionais
A presença ativa de Espanha em foros internacionais tem 

significado maiores cotas de participação na área da  paz e 
segurança mundiais. De facto, os acordos e compromissos 
contraídos no seio das Nações Unidas, a OTAN, a União 
Europeia, etc., constituem a prova evidente. A natureza 
militar e civil da Guardia Civil, tem contribuído a sua 

participação em missões e operações relacionadas com a 
estabilidade ou mannutenção da paz.

Parte do reconhecimento e do êxito da Guardia Civil no exterior é uma 
conseqüência da preparação profissional, capacidade de adaptação e a 
variedade de funções que realizam no território nacional; unidos com virtudes 
como a implicação no serviço, a humanidade e no trato com a população.

Mais de 6000 guardias civiles participaram em operações e missões de paz, sob 
as bandeiras de Nações Unidas, União Europeia e a OTAN principalmente.
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Esquadrão de Cavalaria
Esta Unidade, foi fundada em 10 de junho de 1958 

pela Ordem do Diretor Geral da Guardia Civil frente 
a necessidade de contar com uma Unidade instruida 
específicamente no serviço com cavalo, com a 
denpminação Esquadrão de Cavalaria da Guardia Civil, 

constituindo a única Unidade de Cavalaría existente na  
Guardia Civil e único Esquadrão de Sabres no mundo.

Define-se o Esquadrão de Cavalaría como “A Unidade montada especialmente 
preparada para a realização das missões encomendadas a Agrupação de 
conformidade com os meios e as suas formas de actuação. Participará 
igualmente como Unidade de honras e Protocolo nos atos de especial relevância 
que lhes fossem encomendados”.

Tem as seguintes missões específicas, dentre aquelas que foram atribuidas a 
Agrupação de Reserva e Segurança:

• Realizar ou colaborar na protecção e segurança de importantes 
personalidades.

• Prestar colaboração em materia de Proteção Civil, particularmente nos 
casos de grave risco, catástrofe ou calamidade pública.

• Apoiar e reforçar outras Unidades da Guardia Civil conforme a propria 
forma de trabalho.

• Cumprir com os dispositivos operacionais que lhes sejan encomendados.
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Serviço de Armamento y Equipamento 
Policial

El Servicio de Armamento e Equipamento Policial, tem as 
obrigações de programar a adquisição de armamento, 
munições e resto do equipamiento policial, gerir, controlar, 
armazenamento, distribuição, inspecção e manutenção destes 

meios.

Também realiza:

• Propostas de homologação de armamento, munição e material especial 
atribuido a Guardia Civil.

• Distribuição e controlo de material (associadas ao controlo e 
armazenamento).

• Reparação e manutenção do material administrado, através dos serviços de 
manutenção.

• Cursos de formação ao pessoal que deseje aceder a especialidade (Armeiros 
de Comandancia), actualização do pessoal destas Unidades (Jornadas de 
actualização para Armeiros de Comandancia), e formação para Oficiais que 
realizem a chefía das Unidades de Armamento y equipamento Policial da 
Guardia Civil.

• Exercer a direcção técnica e inspecção das Unidades da especialidade.
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Tecnologías da Informação
O desenvolvimento, implementação e gestão das tecnologías 

da informação no âmbito da Guardia Civil é coordenado 
através da Chefatura dos Serviços Técnicos, órgao central 
dependente da Subdirecção Geral de Apoio com a missão 
específica de adquirir, controlar e manter operacionais as 

equipes e sistemas informáticos e de telecomunicações 
da Guardia Civil. Um aspecto importante dessas funções 

é a segurança, tanto do ponto de vista da integridade e da 
persistência da informação quanto da asseguração da continuidade dos serviços 
corporativos. 

Desde esta Chefatura promove-se também a permanente atenção a inovação 
tecnológica relacionada com a indústria Informática e de comunicações, em sua 
vertente dupla software e hardware, tentando que a atividade operacional da 
Instituição esteja devidamente apoiada por soluções técnicas de última geração. 

Além disso e neste mesmo contexto orgânico e tecnológico, podemos 
mencionar as importantes tarefas de programação, obtenção e ordenação 
dos dados necesários para a elaboração das análises estatísticas de alcance 
institucional e que servem de apoio a decisão.

	



	


