PRIORIDADE 1

PRIORIDADE 2

Proteger e Prevenir

A nossa Comunidade

Proteger as crianças e os adultos mais vulneráveis dos perigos
e manter as nossas comunidades em segurança

Reforçar o envolvimento, a compreensão e a
comunicação com a nossa comunidade diversificada

Proteger as crianças
e os adultos mais
vulneráveis dos perigos

Prioridades de
Policiamento

Reforçar o apoio
a testemunhas e
vítimas de crimes

Melhorar a prevenção
do crime e reduzir
a reincidência

Responder eficazmente aos
principais riscos, incidentes e
eventos que constituam uma
ameaça à segurança pública

2018 e 2019

Garantir que todos têm a
confiança e a capacidade para
acederem aos nossos serviços,
independentemente do contexto
social, da cultura ou das
circunstâncias pessoais

Reduzir o impacto e os
malefícios resultantes
da má utilização ou do
abuso de substâncias

Melhorar a nossa
compreensão das
necessidades da
comunidade à
medida que se tornam
mais diversificadas
e complexas

Ouvir e compreender
as necessidades da
comunidade para
prestar um serviço
mais eficaz

Reduzir o impacto
ambiental e identificar
oportunidades para
retribuir o apoio da
nossa comunidade

Apoiar as mudanças no
serviço local de justiça
criminal e melhorar a
experiência das vítimas

Introdução pelo Presidente da JPA
Este Plano de Policiamento representa um importante novo ponto de
partida para o retrato dos serviços prestados pela polícia ao público.
É mais claro, mais fácil de compreender e interpretar, e espero que
proporcione maior acessibilidade e responsabilização ao público.
As Quatro Prioridades delineadas neste Plano representam a visão
conjunta da Autoridade e da Polícia dos Estados de Jersey sobre
as necessidades da nossa comunidade. Tendo por base a consulta
e as opiniões do público, as Prioridades irão representar um valor
acrescentado para a nossa comunidade.
Por este motivo, o Plano garante-nos a possibilidade de mantermos
e melhorarmos os nossos serviços de policiamento para quem mais
precisa, enquanto prestamos um serviço para todos. Queremos
desenvolver um maior envolvimento com todos os setores da nossa
comunidade e trabalhar mais estreitamente com parceiros para garantir
que a sua polícia compreende e responde de forma eficiente e adequada
às suas preocupações.

PRIORIDADE 3

PRIORIDADE 4

Parcerias

O seu Serviço de Polícia

Trabalhar em conjunto com parceiros
para obter melhores resultados

Continuar a investir no nosso pessoal, tecnologia
e cultura para melhorar os nossos serviços

A trabalhar com
outras autoridades
no combate ao crime

Melhorar
continuamente a
eficiência e a eficácia
do Serviço de Polícia

Trabalhar com parceiros
para tornar as nossas
estradas mais seguras

Trabalhar em estreita
colaboração com
parceiros para melhorar
a eficiência e garantir
que o investimento é
focado nos resultados

Adotar novas
tecnologias e aplicá-las nas atividades
policiais através de
formas inovadoras

Investir no nosso pessoal para
melhorar a sua capacidade de
resposta eficaz e prestar os
melhores serviços de polícia às
nossas comunidades

Desenvolver uma resposta
colaborativa e coordenada do
serviço de emergências aos
principais incidentes e emergências

Convido-o a ler o Plano e a envolver-se com a Autoridade no futuro.
Temos a felicidade de viver em Jersey, um lugar que continua a ser muito
seguro, e, com a sua compreensão e empenho, poderemos apoiar a
Polícia dos Estados de Jersey a cumprir a sua missão de continuar a
proteger a nossa comunidade, garantindo respostas sempre adequadas.

Dr Jason Lane
Presidente da JPA

Trabalhar com parceiros
de modo a dar uma
resposta eficaz aos
incidentes, centrada
nas vítimas

Investir no nosso
pessoal e nos nossos
serviços para combater
de forma eficaz as
ameaças complexas
do cibercrime

Assegurar que os agentes
de polícia dispõem da
tecnologia necessária para
trabalharem eficientemente,
em qualquer parte da
nossa ilha

Ações 2018-2019
Trabalhar em Parceria, através do
desenvolvimento de um Plano para
Crianças, aplicando as recomendações
do Inquérito Independente sobre os
Cuidados em Jersey

Continuar a manter uma
presença muito visível em locais
reconhecidamente associados à
criminalidade, fazendo um policiamento
proativo em prol da atividade
económica noturna de St Helier, a fim
de garantir a segurança de todos

A sua opinião
Apoiar a estratégia de Inclusão e
Intervenção Precoce destinada
a apoiar indivíduos excluídos da
Educação, Emprego ou Formação
e já ultrapassaram a Idade de
Escolaridade Obrigatória

Melhorar o apoio e a resposta a
crianças e jovens nos casos em
que existam preocupações no que
diz respeito à Exploração Sexual
Infantil, trabalhando com parceiros
na introdução do processo Multi-Institucional contra a Exploração Sexual

Melhorar o apoio prestado a crianças
e adultos vulneráveis durante o
processo de investigação

Desenvolver e implementar
iniciativas multi-institucionais para
combater o consumo de bebidas
alcoólicas por menores

Desenvolver e aplicar uma
estratégia de Responsabilidade
Social Corporativa

Continuar a rever e atualizar
a nossa Gestão de Risco de
Informação e Política de Segurança

Implementar o plano de ação
de Vulnerabilidade Nacional
do Reino Unido

Melhorar a experiência do
utente quando chama a polícia
ou se desloca à esquadra

Desenvolver uma estratégia e
uma política de Voluntariado
para a Polícia

Continuar a rever a nossa Segurança
da Informação, de forma a proteger
dados confidenciais guardados
pela Polícia

As 3 Principais Atividades de Policiamento a
que deve ser dada máxima ou alta prioridade
(Fonte: JOLS 2016)
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Estar aptos a dar uma resposta eficaz
a grandes incidentes e emergências
Ajudar a proteger as pessoas vulneráveis
Responder de forma rápida e eficaz
quando as pessoas precisam de ajuda

9/10

ADULTOS

4/10

ADULTOS

sentiram-se muito ou razoavelmente
seguros nos seus bairros
Melhorar a nossa resposta inicial
a incidentes com elevado risco
de violência

Procurar avançar com uma
abordagem multi-institucional
para a salvaguarda das famílias

Concluir uma revisão estratégica
dos Serviços de Apoio Policial e
desenvolver planos de implementação

Continuar a reforçar o nosso trabalho
de parceria com a Polícia Honorária

Trabalhar em Parceria com o
Serviço de Juventude de Jersey
no desenvolvimento de uma
melhor resposta a situações de
jovens desaparecidos

Continuar a promover uma utilização
mais segura das estradas através
de uma combinação de educação
e coação

Tomar decisões adequadas e
transparentes sobre quando e
quanto cobrar por serviços de
polícia externos

Continuar a apoiar e a influenciar
nova legislação que ajude a proteger
empresas e habitantes do cibercrime

Apoiar e participar no Relatório
de Justiça Juvenil da Inspeção
Prisional de Sua Majestade

Desenvolver e reforçar o apoio
a vítimas e testemunhas através
de uma unidade integrada de
cuidados a vítimas e testemunhas

Melhorar a interpretação das cenas
de crime, com recurso a novas
tecnologias para prestar melhor
apoio ao processo judicial

Desenvolver e aplicar uma estratégia
digital para dar resposta aos desafios
e às oportunidades de policiamento
num mundo digital

Continuar a ter como alvo os
infratores reincidentes prioritários,
em particular, os criminosos
profissionais que exercem um
impacto desproporcional sobre
a nossa comunidade

Explorar o desenvolvimento de
um serviço intermediário para
apoiar as vítimas vulneráveis a
prestarem um melhor testemunho

Trabalhar em Parceria para melhorar
a nossa capacidade de resposta na
prevenção do suicídio

Manter a formação para todos os
principais incidentes e emergências,
trabalhando em colaboração com
outros serviços de emergência

Desenvolver e implementar um
novo Quadro de Desempenho que
suporte o sucesso da aplicação
deste Plano de Policiamento

Reforçar o trabalho em parceria
e os esforços no combate ao
branqueamento de capitais e
ao financiamento do terrorismo

estavam muito ou bastante
preocupados com a possibilidade
de serem vítimas de cibercrime

Get Safe Online
Get Safe Online é a principal fonte de
informação imparcial, factual e de fácil
compreensão sobre a segurança online
no Reino Unido

www.getsafeonline.org

Informações de Contacto
POLÍCIA DOS ESTADOS DE JERSEY: Chamadas de emergência: 999
Chamadas: 612612
www.jersey.police.uk
Facebook
Twitter

Melhorar a eficiência, a eficácia
e garantir a segurança através
da introdução de trabalho
móvel possibilitado pelo
projeto SMARTpolice

Prosseguir o investimento no
policiamento de proximidade nos
bairros, com recurso a agentes fardados
e agentes de envolvimento com a
comunidade, trabalhando com parceiros
para ajudar a resolver problemas locais

Youtube

AUTORIDADE POLICIAL DE JERSEY: Ligue: 01534 440724
www.jerseypoliceauthority.je
enquiries@jerseypoliceauthority.je

CRIMESTOPPERS:

Ligue: 0800 555 111
www.crimestoppers-uk.org

