PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL

O Instituto Nacional de Estatística, com sede na Avenida Cidade de Lisboa, 18, Fazenda –
Praia, adiante designado INE, representado pelo seu Presidente, Dr. António dos Reis Duarte,
E
A Policia Judiciaria, com sede na Achada Grande Frente - Praia, representado pelo seu Diretor
Nacional, Dr. Carlos Alexandre Reis,
Considerando que:
1.

A Lei n.º 35/VII/2009, de 2 de Março, estabeleceu os princípios e as normas por que se rege
o Sistema Estatístico Nacional (Lei do SEN);

2.

A Polícia Judiciária centraliza e trata toda a informação respeitante a informações criminais,
devendo os serviços centrais dos departamentos governamentais responsáveis pelos registos,
notariado, identificação, estabelecimentos prisionais, os tribunais e os órgãos de policia
criminal, enviar aos Departamentos de Informação Criminal e Polícia Técnica os elementos
com manifesto interesse para o efeito, por força da disposição dos artigos 43º. do DecretoLegislativo nº. 1/2008 de 18 de Agosto e 25º. da Lei 30/VII/2008 de 21 de Julho (lei de
“Investigação Criminal”).
3. O Instituto Nacional de Estatística (INE), nos termos do artigo 22 º da Lei do SEN, é o órgão
executivo central de produção e difusão das estatísticas oficiais no âmbito do SEN,
competindo-lhe, de acordo com o disposto no n.º 2 do art. 24º desse diploma a produção e
difusão das estatísticas oficiais de interesse nacional;
4.

A PJ pretende, em colaboração com o INE, sistematizar os seus dados e produzir uma (1)
publicação anual;

5.

O INE pretende receber dados estatísticos da PJ, para a sua edição anual das Estatísticas da
Justiça e Segurança;

6.

O INE pode auxiliar a Polícia Judiciária no âmbito de formação adequada de seus
funcionários nas áreas relacionadas com a estatística, bem como na partilha de informação
relevante sobre a matéria.

7.

O INE, no âmbito das suas competências, criou uma unidade de estatísticas da Justiça e
Segurança com vista a apoiar o sector na sistematização e produção das estatísticas;

8.

Para o efeito, estas actividades requerem consolidar formas de cooperação institucional com
o INE, órgão competente para produção e difusão de estatísticas oficiais;

É celebrado o presente Protocolo de Cooperação Institucional para a produção e difusão de
estatísticas oficiais da segurança, o qual se rege pelas cláusulas seguintes:
Cláusula 1ª
(Objecto)
1. O presente Protocolo estabelece os termos e condições de colaboração e articulação entre o
INE e a PJ para a produção e difusão das estatísticas sob a competência/responsabilidade deste
último.
2. As actividades estatísticas serão regularmente actualizadas no âmbito da preparação do
relatório anual das actividades desenvolvidas pela PJ, bem como de outros estudos e publicações
que venham a ser realizados, no âmbito das suas atribuições legais.

Cláusula 2ª
(Obrigações do INE)
O INE obriga-se a:
No domínio da produção estatística:
Apoiar na concepção e desenvolvimento de instrumentos técnicos e metodologicos para a
produção das estatísticas da PJ;
b.
Apreciar as propostas de documentos metodológicos apresentadas pela PJ, podendo
introduzir as alterações que considere justificada;
c.
Colaborar na realização de estudos e inquéritos específicos para produzir informação
relativa às actividades acima referidas, com ênfase para as estatísticas da segurança, justiça e
victimização.
a.

No domínio da difusão estatística:
d.
e.

Apoiar na análise e difusão dos dados produzidos pela PJ;
Definir, em conjunto com a PJ, os modelos de armazenamento e de difusão de dados do
sector.

Nos domínios da orientação técnico-científica e metodológica:
f.
Proceder à apreciação técnica das estatísticas produzidas pela PJ.

Cláusula 3ª
(Obrigações da PJ)
A PJ obriga-se a:
No domínio da produção estatística:
a) Articular com o INE a programação das actividades no âmbito da preparação dum relatório
estatístico anual;
b) Propor ao INE, para apreciação, o documento metodológico relativo às acções a realizar
podendo solicitar o apoio deste para a sua elaboração, sempre que entender necessário;
c) Produzir as estatísticas sob a exclusiva orientação técnica do INE;
d) Disponibilizar ao INE, com rigor e o detalhe necessário, toda a informação sobre os dados
produzidos;
e) Disponibilizar até ao mês de Março de cada ano informações referentes às actividades
desenvolvidas pela PJ, em todo o território nacional, de acordo com a estrutura a ser definida
pelas partes;
f) Colaborar na realização de estudos e inquéritos específicos para produzir informação relativa
às actividades acima referidas, com ênfase para as estatísticas da segurança, justiça e
victimização.

No domínio da difusão estatística:
g) Articular com o INE a difusão da informação resultante das actividades realizadas, o
respectivo calendário e formato;
h) Disponibilizar, com o rigor e o detalhe necessário, toda a informação sobre os dados
produzidos;
i) Disponibilizar ao INE os dados constantes das bases de dados de difusão da sua
responsabilidade na área da segurança;
j) Facultar ao INE toda a informação necessária à verificação da conformidade dos princípios e
procedimentos técnicos seguidos na produção e da difusão das estatísticas produzidas.
Cláusula 4ª
(Colaboração técnica)
1. O INE e a PJ devem colaborar no desenvolvimento e aperfeiçoamento das operações
estatísticas associadas à área da segurança.

2. O INE e a PJ podem promover acções de divulgação e de sensibilização de boas práticas de
produção e difusão de estatísticas.

Cláusula 5ª
(Colaboração no domínio da cooperação)
1. O INE, em articulação com a PJ, deve promover a realização de acções de cooperação
nacional e internacional nos domínios da formação e assistência técnica.

Cláusula 6ª
(Colaboração no domínio da formação)
1. O INE e a PJ podem proceder à elaboração conjunta de um plano de formação;
2. O INE e a PJ devem reciprocamente facilitar aos respectivos técnicos, a frequência das acções
de formação da sua iniciativa.
Cláusula 7ª
(Pontos focais/equipa de trabalho)
1. O INE e a PJ designarão um técnico, ou mais, caso entendam necessário, para integrar uma
equipa de trabalho responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento da execução deste
protocolo.
2. A equipa de trabalho deve criar um plano de trabalho anual, a ser aprovado por ambas as
partes.
3. A equipa de trabalho deve elaborar quadros semestrais sintéticos sobre a evolução da execução
da produção estatística bem como elaborar um relatório anual de avaliação das mesmas.

Cláusula 8ª
(Cumprimento)
1. O INE e a PJ comprometem-se a cumprir as regras vigentes relativas à confidencialidade das
informações, e a não comercializar, nem difundir a título gratuito os dados fornecidos a nenhuma
outra entidade, seja pública ou privada, sem a autorização explícita da outra parte.

