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Hospitais, polícias, tribunais e empresas de todo

o mundo - incluindo Portugal - continuam a usar
a célebre máquina analógica. E o número de

documentos enviados está a aumentar. Porsusanatúdo

Pode
passar despercebido,

mas se olhar com atenção
vai descobrir um número
de fax nos sltes de muitas

entidades. É o caso da Polícia de

Segurança Pública, do Sindicato dos

Enfermeiros Portugueses, da Galp e,

sim, também da SÁBADO. O núme-
ro é o 210 493 144 e tem servido

apenas para receber faxes enviados

por um sindicato de enfermeiros.
Acontece uma vez por mês.

O uso nacional da tecnologia in-
ventada em 1843 não é um caso iso-
lado no mundo. Nos Estados Unidos,
Alemanha e Japão, por exemplo, en
viam-se todos os dias milhões de

faxes. Mais: o número está a aumen-
tar. Foi isso que concluiu o inquérito
mundial intitulado Fax Market Pul-
se: Trends, Growth and Opportuni-
ties, elaborado cm 2017 pela consul-
tora norte-americana IDC. Cerca de
82% das 200 empresas com mais de

500 funcionários que responderam
ao inquérito afirmaram enviar o

mesmo número de faxes, ou mesmo
mais, cm comparação com 2016.

Porquê? Segundo o historiador
norte-americano Jonathan Coo-

pcrsmith. que há três anos decla-
rou o fim da tecnologia com o li-
vro Faxed: The Rise and Fali of
the Fax Machine (enviado por fax:
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a ascensão e queda da máquina
de fax), por duas razões: aversão
à mudança c segurança.

Fax preferido por segurança
É na área da (ustiça que os faxes cir-
culam com mais frequência. Nos tri-
bunais, o envio de atos processuais

por via digital tornou-se obrigatório
em 2013 através do portal do Ministé-
rio da Justiça, Citius. Mas há exceções:
é permitido usar o fax nas ações que
não exigem a representação por um

advogado. E "dificilmente o uso do

fax irá desaparecer porque em caso

de falha de sistema é a forma mais

rápida de entregar os atos proces
suais", explica a juíza Vânia Maga-
lhães, da Associação Sindical dos Jui-

zes Portugueses. Por isso, todos os

tribunais c advogados têm fax.

As forças policiais também não ab-
dicam da tecnologia. "0 fax tradicio-
nal ainda c amplamente utilizado para
comunicações com a PSP", diz o in-
tendente Alexandre Coimbra, diretor

do gabinete de imprensa. "São desti-
nados maioritariamente a tribunais."

0 mesmo acontece nos Estados

Unidos — o FBI prefere o fax e só per-
mite o email se for devidamente en-
criprado. "Não há dúvida de que o fax

c mais seguro", garante Pedro Carva-
lho, especialista em segurança infor-
mática da consultora Compuworks.
"O fax envia informação do ponto A

ao ponto B sem intermediários atra-
vés de uma linha telefónica. Já o

email passa por várias entidades,
como os fornecedores do serviço de

email que podem ter acesso à infor-

mação." O único risco do fax ocorre
se outra pessoa, além do destinatário,
estiver Junto do aparelho e receber o

documento. "Mas há equipamentos
com passwords incorporadas e só

quando estas são digitadas é que o

documento é impresso."
O número de faxes aumentou tam-

bém porque surgiram aplicações on
Une com as quais é possível enviar
faxes através do email. São os e-fax.
"Mas não são tão seguros como os

tradicionais", diz o mesmo especia-
lista. A Procuradoria-Geral da Repú-
blica tem três números de fax digital
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e justifica-se com a lei. " A lei permite
a entrega de atos processuais por fax

e, por essa razão, a Procuradoria-
-Geral da República não desconti-
nuou o uso desta tecnologia", diz a

assessora Sandra Duarte. Mas redu-
ziu o número de aparelhos: há cinco
anos tinha 20, agora são três.

O Instituto Superior Técnico, em
Lisboa, tem 47 números - até o De-

partamento de Engenharia Informá-
tica tem um. Mas as máquinas não
trabalham. "De facto ainda disponi-
bilizamos os contactos de fax, mas
não é feita qualquer utilização dos

mesmos. Estamos, inclusivamente,
a pensar retirar esses contactos", diz
à SÁBADO André Pires, do gabinete
de comunicação.

Nos Estados Unidos, a Universida-
de de Harvard tem apenas um nú-
mero de fax para receber inscrições.
Mas, ali, é o setor da Saúde que mais

produz faxes. As clínicas e os consul-
tórios médicos preferem-no para
enviar os dados confidenciais dos

doentes para as seguradoras - a vio-
lação destes dados pode, desde

1996, trazer problemas judiciais e

as clínicas não confiam no emaiL
Em Portugal, há hospitais que indi-

cam o número de fax: é o caso do

Centro Hospitalar Universitário Lis-
boa Norte e do Centro Hospitalar São

João, no Porto. A Administração Cen-
tral do Sistema de Saúde faz pouco
uso do seu aparelho. "O uso do fax c

apenas para rececionar informação,
uma vez que ainda existem entida-
des que nos enviam informação des-
ta forma", explica Nuno Simões, da

comunicação. "Recebemos, em mé-
dia, um a dois faxes por semana."

0 aparelho também persiste no se-
tor privado. O grupo Mello Saúde in-
dica um número apenas para o ga-
binete de relações com o exterior.
Na Sonae, as reclamações ao prove-
dor podem ser enviadas por esta via.

E, na Galp, o número serve para en-
viar c receber documentação jurídi-
ca que requer aviso de receção.

A Polícia Judiciária também usa fax,

mas prefere não comentar o assunto.

E mostrou-se mesmo incomodada
com as questões da SÁBADO - per-
guntou se também poderia saber

quantos faxes a redação envia. Res-

pondemos prontamente: nenhum. O


