
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No final do mês de abril o Governo criou um grupo de trabalho “com a missão de elaborar um

diagnóstico de software e hardware da GNR, PSP e SEF” cuja finalidade é realizar a

transferência das bases de dados destas Forças de Segurança para o Datacenter e Disaster

Recovery da RNSI.

A criação deste grupo de trabalho com os objetivos definidos não se entende à luz da legislação

em vigor, pois a transferência que se pretende não está prevista na lei, e mesmo a LOIC no seu

artigo 11º apenas possibilita a partilha de informações entre órgãos de policia criminal de acordo

com os critérios de necessidade e de competência, com níveis de acesso no âmbito de cada

órgão de policia criminal.

A legislação existente não permite a fusão das bases de dados de órgãos de polícia criminal,

mesmo que se encontrem integrados funcionalmente no mesmo ministério, ainda que a fusão se

apresente encapotada com a transferência para um Datacenter comum.

A RNSI é um serviço administrativo integrado na Secretária-Geral do MAI, composto por um

quadro dirigente e por um número reduzido de funcionários e todas as atividades técnicas de

apoio e suporte à rede são asseguradas em outsoursing, através de contratos de ajuste direto.

Hoje parece evidente que Portugal regista uma respeitabilidade e um prestigio nas diversas

organizações e grupos que integra e que a solução que se propõe aponta para uma diminuição

das condições de segurança relativas à proteção de dados e de informações sensíveis que pode

pôr em causa a confiança conquistada ao longo dos anos.

A diminuição de custos como objetivo desta solução é bastante discutível tendo em conta a

sensibilidade da matéria em causa e os riscos elevadíssimos que comporta com a abertura do

acesso a dados sensíveis a mais utilizadores com o elevado risco de intromissão ou acessos

ilegítimos.



Nestes termos, ao abrigo da alínea d) do artigo 156º da Constituição e da alínea d) do nº 1 do

artigo 4º do regimento da Assembleia da República solicito ao Ministério da Administração

Interna:

1. Qual o quadro legal em que se baseiam as alterações propostas?

2. Quais os aspetos positivos e negativos considerados pelo Governo para a adoção de tal

transferência?

3. Qual a avaliação que o Governo faz do funcionamento do sistema atual?

4. Para além da redução de custos que outros benefícios conta o Governo obter?

5. O Governo não considera que as alterações propostas podem conduzir a uma perda de

confiança das organizações e grupos internacionais onde temos representação?

6. Que meios o Governo vai disponibilizar para o RNSI cumprir a missão que lhe fica confiada?

7. Qual o grau de intervenção da Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna neste

processo e qual o seu acesso aos respetivos dados?

Palácio de São Bento, 9 de julho de 2020

Deputado(a)s

ANTÓNIO FILIPE(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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