
Sete anosdeMargaridaBlasco na IGAI
marcadospor acusaçõesde racismo
àPSPe críticasdospolícias

SóniaTrigueirão
Assumiuem2012 ocargode
inspectora geral Sai dois
anosantesde terminar
terceiromandato Foi
nomeada juízadoSupremo

Margarida Blasco esteve sete anos à
frente da Inspecção Geral daAdmi
nistração Interna IGAI tomou
posse em Fevereiro de 2012 enti
dade que scaliza a actuação das
polícias Foi aprimeiramulher a exer
cer este cargo Sai dois anosantesde
terminaro seuterceiromandato que
acabaria emFevereirode 2021
Segundodisse aprópria àAgência

Lusasai porquefoi promovidanacar
reira tendosidonomeada juíza con
selheira do Supremo Tribunal de
Justiça onde toma posse na quinta
feira Apassagemdamagistradapela
IGAI fica marcada por vários casos
relacionados com abusos policiais
nomeadamente porpartedeagentes
da PSP que se tornarammediáticos
e que levantaram questões sobre
excesso de violência e racismo na
actuaçãodas forçasde segurança
Foi o casodos agentesda PSP que

em Janeiro de 2019 foram filmados
duranteadetençãodeumjovemque
os terá apedrejado no Bairro da
Jamaica noSeixal Ovídeomostraos
agentes a agredir várias pessoas com
socos empurrõesecassetetes Ocaso
gerou a indignação das associações
contrao racismo emotivouodebate
políticoepúblico Está adecorrerum
inquérito e foram alvo de processos
disciplinaresum agente e o chefe da
equipadeIntervençãoRápidadevido
àactuação que tiveram
O caso da esquadra de Alfragide

tambémfoiumdosmais polémicos
Asalegadas agressõesa seis jovensda
CovadaMoura que remontama5de
Fevereiro de 2015 na esquadra de
Alfragide acabaram em tribunal
Foram 17 os agentes constituídos
arguidos por denúncia caluniosa
injúria ofensa à integridade física e
falsidade de testemunho bem como
poroutrostratamentoscruéisedegra
dantes ou desumanos de sequestro
agravado e de falsificação de docu
mento Aleiturada sentença foimar
cadaparaopróximo 20deMaio
Numa entrevista ao PÚBLICO e à

Renascença quando lhe falaram de

outros casos para alémdestes como
odoassaltantemortoatiropelosGru
podeOperaçõesEspeciaisdaPSP em
Queluz emDezembro de 2017 e no
mêsanterior oda imigrante brasilei
ra morta por engano pela polícia e
de como estas situações podiam
acontecer Margarida Blasco disse
Porisso équeexistimos AIGAItem
tomado medidas para evitar estas
situações Quempratica este tipo de
actos e é condenado deve como é
evidente ser erradicado

Agoraque sepreparaparadeixara
IGAI dospolíciasrecebe elogios mas
tambémalgumascríticas ParaAcácio
Pereira presidente do Sindicato da
Carreira de Investigação e Fiscaliza

çãodoSEF obalanço globalépositi
vo maspodiaterfeitomelhor Podia
ter idomais alémno quediz respeito
às auditoriasdas condiçõesdetraba
lho PauloRodrigues presidenteda
AssociaçãoSindicaldosProfissionais
dePolícia ASPP indicoucomomui
topositivo naactuação deMargarida
Blascoodiálogoquehouve Noentan
to refere que houve processos em
que se ficou com a ideia de alguma
parcialidade A relaçãoda IGAIcom
adirecçãodaPSPcondicionoualguns

resultados disse Também César
Nogueira Associação dos Profissio
nais da Guarda APG apontou o
dedo à falta de atenção da IGAI às
condiçõesde trabalho Fiscalizaram
alguns postos mas só foram ver as
condiçõesdas celas Segundo fonte
doMinistériodaAdministração Inter
na MargaridaBlascovai sersubstituí
da provisoriamente pelo subinspec
torda IGAI PauloFerreira
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