
Inspetores daJudiciária
obrigados aguardar
ficheiros secretos emcasa
Segurança Investigadores estão a ser aconselhados a gravar fora do sistema informático da PJ
os dados dos inquéritos já que o servidor interno está no limite da capacidade e perto da rutura

As chefias da Polícia Judiciária têm
aconselhadoos inspetores mesmo
os de unidades como o contrater

rorismo a guardar informações
sensíveis emdiscos externos pes

soais porque se o fizerem nos seus
gabinetes podemperder informa
ção denuncia aAssociação Sindi
cal dos Funcionáriosde Investiga
çãoCriminal Omotivo é o servidor

informático daPJ estar perto da ru
tura AASFIC critica a direçãodaPJ
por gastar 90 milhões de euros
numa nova sede quando os meios
ao dispor se deterioram Além do

obsoleto equipamento informá
tico dá o exemplo da frota automó
vel emmau estado ADireção Na
cional rejeita as críticas e defendea
utilidade da nova sede atual pág 2
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Inspetores trazemdiscos externos
decasaparaguardarprocessos
Crise Servidor da PJ está no limite da capacidade e os investigadores são aconselhados a gravar fora dos computa
dores de serviço denuncia aASFIC Associação critica luxo da nova sede quando carros e equipamento estão velhos

InspetoresdaPolícia Judiciária PJ de áreas
tão diversas como o contraterrorismo ou o

tráfico de droga são aconselhados pelas
chefias a gravar em discos externos fichei
ros das investigaçõesque têmemcurso por
que se o fizerem nos seus gabinetes podem
perder informação denunciouaoDNo pre
sidente daAssociação Sindical dos Funcio
nários de Investigação Criminal ASFIC
Oservidor estáno limite da capacidade Es
tão sempre apedir para apagarmos textos e
para trazermos discos rígidos externos para
não perdermos informação dosprocessos
avançouCarlosGarcia Sãovários os proble
mas de funcionamento que aPJ atravessa
critica o dirigente nomeadamente ao nível
do parque automóvel velho parque infor
mático desatualizado e instalações pelo País
a acusarem degradação vercaixa

Os 700 a 800 investigadores das unida
des nacionais que se vão mudar para o
monstro luxuoso de 90milhõesde euros

o novo edifício sede da PJ em Lisboa vão
ter de levar os computadores obsoletos
atrás e continuar a conduzir carros velhos
Isto num ano que já se anunciou de forte
contenção na Polícia Judiciária com cortes
orçamentais de 9 nas despesasdefuncio
namento e falta de dinheiro paramunições
e combustível

Grandeparte dos automóveis temjáqui
lometragemsuperior a 200milkm Algunsjá
ultrapassaram os 300milkm Amaioriatem
vindoaserreparadacomrecurso apeças ad
quiridas na sucata e amão de obra interna
mesmo que em instalações de terceiros
Não são cumpridos os planos de manuten
ção da marca Os pneus adquiridos para
equiparas viaturasnão oferecem omínimo

de segurança apontouMiguelSousa vicepresidente daASFIC Quanto ao parque in
formático tãomáquanto os computadores
é a própria rede que foi mal desenhada e
mal construída apresentando desempe
nhos diferenciados e muito aquémdosmí
nimos exigidos para um funcionamento
normal A rede não se encontrapreparada

paradar resposta ao número de solicitações
comque se depara Os computadores mes
mo osmais recentes sãoobsoletos querpor
que os discos são de reduzidacapacidade
querporque os processadores são fracos

ADireçãoNacionaldaPolícia Judiciária
defende autilidade do novoedifício sedena

capital como argumento deque os sete edi
fícios de Lisboa dasvárias unidades nacio
nais e outros departamentos vão ficar con
centrados sónume oEstadodeixade pagar
rendas Quanto aos parques automóvel
e informático a mesmafonte autorizada
lembra que foram adquiridos 200 novos
computadores que serão distribuídospor
vários serviços e 170 novas viaturas Um
anúncio que foi feito na 68 ªcerimóniade
aniversário daPJ a 17 de outubro Não por
acaso nessaocasião dirigindo se àministra
da Justiça PaulaTeixeira daCruz o diretor
nacional Almeida Rodrigues afirmou
Convémrelembrar que o êxito daPolíciaJu
diciáriadepende em absoluto da qualidade
e doespírito demissão dos funcionários que
a servem

PROTESTO

Greve em curso às horas
extras e às prevenções
Desde 21 deoutubro que estáem
curso naPolíciaJudiciáriaumagreve
convocadapelaASFIC a todoo traba
lho suplementaradesenvolver forado
horário normalde serviço e desdedia
31 extensível tambémàsequipas de
prevenção quenormalmente assegu
ram arespostaa crimesmaisgraves
que ocorram forado período laboral
das 09 00 às 18 00 Os dois pré avisos
degrevedurampor tempo indetermi
nado Emcausa segundo aASFIC está
a lutapormelhores condições de tra
balho umamelhor frota automóvel e
ummelhorparque informático eum
estatuto de trabalho adequado às fun
ções O braço de ferro comaDireção
Nacional eaministra éparadurar

RUTE COELHO
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