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Nota à Imprensa
Conselho de Ministros Aprova o uso de “Bodycams”
A APG/GNR ao ter conhecimento da proposta da nova lei da videovigilância, hoje aprovada em Conselho
de Ministros, que irá permitir às forças de segurança o uso de câmaras nos uniformes, saúda a iniciativa,
que apenas peca por tardia, uma vez que tem vindo a ser reivindicada há muito pelos profissionais.
O uso de ‘bodycams’ irá permitir maior protecção aos profissionais das forças de segurança no exercício
das suas funções, na medida em que facilitará a obtenção de prova, dissipando dúvidas sobre a sua
actuação e, ainda, poderá constituir um elemento dissuasor de agressões e injúrias e, por outro lado,
transmitir maior segurança aos cidadãos, que se sentirão mais protegidos.
A APG/GNR faz votos para que esta proposta de diploma seja aprovado em sede parlamentar, na
medida em que a implementação do uso de ‘bodycams’ em outros países já se provou válida e eficaz,
sendo certo que é importante que se determinem regras claras sobre a sua utilização, no que se refere
às circunstâncias exactas em que o equipamento deve estar ligado.
Considerando que o Governo pretende avançar com este investimento nas forças de segurança,
importa que não fique eternamente adiado o investimento em outro tipo de equipamentos, como por
exemplo o equipamento de protecção individual, que anda longe de corresponder às necessidades
operacionais.
Mesmo tratando-se de uma boa notícia para os profissionais da GNR, não pode esta iniciativa
legislativa vir a sobrepor-se àquilo que é urgente e está em discussão, designadamente o suplemento
de risco para as forças de segurança.
As razões do nosso protesto mantêm-se e, desde já, a APG/GNR exorta à participação na concentração
de protesto que terá lugar junto ao MAI, no próximo dia 28 de Julho, às 10H30. Persistiremos enquanto
não for aprovado um suplemento de risco que dignifique as nossas funções!
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