Como apresentar uma recomendação ou
reclamação oficial sobre um colaborador
do Departamento de Polícia de Portland

1. Preencha o formulário no website da cidade:
https://www.portlandmaine.gov/FormCenter/Police‐Department‐3/Citizen‐Input‐43

OU
2. Preencha este formulário e entregue-o em qualquer um destes locais:
Police Headquarters, Office of the Chief City Hall, Office of the City Manager
109 Middle Street

389 Congress Street

OU
3. Preencha este formulário e envie-o por correio para:
Police Chief
Portland Police Department
109 Middle Street
Portland, ME 04101

O que se segue?
1. Se nos deu os seus dados, será contactado por um supervisor. Este irá explicar-lhe o que se
segue, responder às suas perguntas e obter mais informações.
2. Se tivermos de fazer uma investigação, será informado sobre o progresso e os resultados.
3. Se pretender, pode reunir-se com um membro do pessoal de comando para falar sobre o resultado.

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DE PORTLAND
Formulário de recomendação ou reclamação
Prestar os melhores serviços de polícia possíveis à comunidade de Portland requer uma avaliação e
melhoria contínuas. Estamos empenhados em superar continuamente a forma como atuamos e
descobrir novas e melhores formas de servir. A sua opinião é uma parte importante desse processo.
Utilize este formulário para nos falar de uma experiência que tenha tido com o nosso departamento.
Pode manter o anonimato, se o desejar, mas se não pudermos fazer o seguimento consigo, talvez não
possamos fazer uma investigação aprofundada, logo não o poderemos informar sobre os resultados
da investigação. Se tivermos os seus dados de contacto, iremos contactá-lo assim que recebermos
este formulário.
QUERO:

FAZER UMA PERGUNTA AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA
EXPONHA UMA PREOCUPAÇÃO COM O COMPORTAMENTO DE UM AGENTE
ELOGIAR O DESEMPENHO DE UM AGENTE

OS MEUS DADOS SÃO:
NOME:

DATA DE NASCIMENTO:

MORADA:

TELEFONE:

ENDEREÇO DE E-MAIL:

SEXO:

RAÇA:

Indicar a sua raça e sexo é opcional e visa ajudar-nos a avaliar melhor as interacções com a polícia
e assegurar que os nossos serviços são acessíveis a todos os membros da nossa comunidade.

PARA NOS AJUDAR A IDENTIFICAR A OCORRÊNCIA, FACULTE OS DADOS SEGUINTES:
DATA DA INTERACÇÃO:

LOCAL DA INTERACÇÃO:

NOME OU DESCRIÇÃO DO(S) AGENTE(S):

HORA DA INTERACÇÃO:

FAÇA A SUA PERGUNTA OU DIGA-NOS O QUE ACONTECEU:

Assinatura do Autor / Data actual

