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Editorial

E

ntramos no novo ano com o novo
Estatuto da PSP e com novos problemas para os Polícias, na certeza de que temos pela frente uma série
de mudanças na nossa vida profissional.
Infelizmente, na sua grande maioria, mudanças prejudiciais para a nossa situação
socioprofissional.
Apesar da proposta que apresentámos
ao MAI e aos Grupos Parlamentares, para
a melhoria do Estatuto Profissional da
PSP, o facto é que o mais importante não
foi considerado.
A não contagem do tempo de serviço
para a colocação na nova tabela salarial, a
sobreposição das posições remuneratórias
de postos e até carreiras, nomeadamente
ao nível dos postos de Chefes e de Subcomissários, bem como a fraca remuneração
dos Profissionais da carreira de Agentes,
gorou completamente as expectativas dos
Polícias. As promessas do Governo no sentido de aprovar um Estatuto para a PSP
que repusesse a justiça salarial, nos modelos de promoção, de progressão e até
para resolver alguns dos problemas criados com o Estatuto aprovado em 1999,
foram completamente ignoradas.
Este Estatuto prova, mais uma vez, a
completa desvalorização dos Profissionais
das categorias mais baixas.
Um diploma que valorizou, sem sombra de dúvida, as categorias dos Oficiais
superiores da PSP, e ainda bem, mas é
pena que esse principio não se tenha reflectido nas categorias de Agentes e Chefes da PSP, imprescindíveis também no
plano operacional para o funcionamento

da Polícia. Alargou o fosso salarial entre
as categorias da base e superiores, redimensionou uma política pouco justa na
forma de atribuição de suplementos e
compensações, ignorou a especificidade
da missão e responsabilidade dos Polícias
no desempenho do seu serviço.
Também é verdade que pouco esforço
houve, por parte do MAI, apesar das constantes observações da ASPP/PSP para motivar aqueles que são a cara da PSP, os que
desempenham serviço nas Esquadras de Polícia, os denominados patrulheiros. Apesar
de estarem sujeitos, em primeira-mão, às
mais diversas situações de conflito da sociedade e do próprio crime, foram esquecidos.
Existem hoje motivos para nos questionarmos se serão os Agentes e Chefes
de Polícia imprescindíveis para o funcionamento da PSP? Com este diploma, o
Governo acredita que não.
São estas questões que nos levam a
afirmar que 2010, contrariamente ao que
alguns pensam, vai ser um ano de luta, e
por isso apelo a todos os Polícias que participem nas acções e iniciativas da ASPP/
PSP, que sejam firmes e determinados. Em
suma, que canalizemos todas as nossas
energias, não para a critica interna, ou
no estímulo ao divisionismo, mas sim para
ajudar esta organização a travar mais algumas batalhas, não só contra a abrangência da PSP pela Lei 12-A, com a petição
à espera de agendamento para debate na
AR, mas também na luta pela melhoria e
correcções do novo Estatuto da PSP.
Por maioria de razão, não podemos
baixar os braços! d
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Consequência dos baixos salários

Serviços Sociais da PSP

reforçaram orçamento

com 1,5 milhões de euros

Os Profissionais da Polícia
não escapam à crise e, fruto
dos baixos salários que
auferem, viram-se
obrigados a recorrer
em maior número a
empréstimos dos Serviços
Sociais da PSP (SS/PSP).
Os SS/PSP tinham um
orçamento anual de 650 mil
euros, valor que se esgotou
quando decorria apenas o
mês de Março de 2009.

Salário curto
Para além do rendimento reduzido dos Profissionais da Polícia, há também a ter em conta a colocação dos Agentes
logo após a saída da Escola Prática. A esmagadora maioria
é colocada em Lisboa, sendo oriundos de outras zonas do
país, mesmo que tenham agregado familiar constituído, o
que leva a uma duplicação dos custos, com a necessidade de
encontrar residência na capital. Também o facto de muitos
Agentes terem de suportar os custos de algum material necessário ao desempenho da missão, ajuda a agravar o momento delicado que muitos Profissionais da PSP atravessam.

Redução de direitos também interfere
no vencimento
A agudizar os efeitos da crise económica, o Governo do PS
pautou toda a legislatura anterior pelo corte de direitos aos
Profissionais da Polícia. Desde o congelamento da progressão nas carreiras, durante dois anos, até aos descontos para
o SAD/PSP, que aumentaram para 1,5 por cento do salário
com a exclusão dos cônjuges desse mesmo serviço, bem
como a redução na comparticipação dos medicamentos e
de consultas de especialidade, tudo contribuiu para o agravamento das condições de vida do efectivo. Juntando a isto
os congelamentos e os aumentos salariais abaixo do valor
da inflação, não é difícil perceber o que leva cada vez mais
polícias a recorrer aos SS/PSP para que possam fazer frente
às dificuldades com que se deparam. d
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Petição entregue na Assembleia da República

Exigimos a PSP

fora da Lei 12/A-2008!
A ASPP/PSP levou a cabo, entre Julho e
Novembro de 2009, uma recolha de
assinaturas para a exclusão da PSP
da Lei de Vínculos, Carreiras
e Remunerações da Função Pública.
O diploma equipara os Profissionais da
PSP aos restantes funcionários, retirando
a categoria de Corpo Especial do Estado à
Instituição, esquecendo as especificidades
da actividade policial.

Relançar a discussão, definir estratégia

Lei para a higiene e segurança

A ASPP/PSP considera que a equiparação dos Profissionais
da Polícia aos restantes Funcionários Públicos obriga a redefinir a estratégia da PSP, bem como o papel que esta desempenha na sociedade. A dinâmica da actividade policial,
bem como a própria estrutura fortemente hierarquizada da
Polícia não se coadunam com o propósito da Lei 12/A-2008.
Com esta petição, a ASPP/PSP pretende relançar a discussão sobre o caminho a trilhar pela PSP no Século
XXI, o seu papel, enquadramento e características
funcionais.

Na mesma petição pública, a ASPP/PSP pretende ainda que
seja aprovada legislação específica referente ao regime de
vinculação, remuneração, carreiras, higiene e segurança e
horário de trabalho. A exigência vai no sentido de que a
Autoridade para as Condição do Trabalho possa também
fiscalizar as condições laborais dos Profissionais da PSP, tanto ao nível dos equipamentos como das esquadras
que, como é do conhecimento geral,
apresentam, em alguns Comandos de Polícia, condições degradantes e degradadas para
o desempenho da actividade policial. d

Reconhecimento institucional
Para este Sindicato, o facto de a Lei não
considerar a diferença e desigualdade das
exigências de esforço, entrega ou mesmo o
carácter de permanência ao serviço, é instituir
a indiferença e desrespeito por todos aqueles
que, ininterruptamente, servem a sociedade com
o risco da própria vida, em situações limite e de extremo desgaste, quer físico ou psicológico. Ao mesmo
tempo, esta Lei esquece que existem Profissionais, em funções públicas, que prestam serviços envoltos em situações
de conflito, tensão e violência permanente, cujo sucesso
depende não só da sua boa forma física e psicológica, formação contínua e permanente, como do equilíbrio e saúde
organizacional e de equipa em que se encontram inseridos.
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Profissionais da PSP vivem em média menos 11 anos

Polícia

rouba anos de vida

Não constitui uma novidade mas, desta
vez, a Direcção Nacional da PSP e o MAI
acabaram confrontados com o óbvio, tendo
em conta os resultados de um estudo
dos Serviços Sociais da PSP. Algumas das
conclusões, já divulgadas na imprensa,
indicaram que os Profissionais da Polícia
vivem em média menos 11 anos do que a
média geral da população portuguesa.

Estudo ainda é segredo
A informação foi avançada pelo Diário de Notícias, que divulgou o resultado de um Estudo efectuado aos Serviços Sociais
da Instituição. Segundo aquele jornal, “estes resultados foram até agora mantidos em segredo numa altura em que os
sindicatos se batem contra o aumento da idade da reforma”.
Pelo que foi possível aferir, a esperança média de vida dos
Profissionais da PSP é de 67,5 anos, ao passo que a da restante população encontra-se nos 78,7 anos.

Luta pela reforma:
A importância do “e” e do “ou”
Uma das reivindicações que a ASPP/PSP mais tem salientado é a necessidade de haver uma alteração à lei da
aposentação. Para este Sindicato, os Profissionais da PSP devem poder usufruir do direito
à reforma aos 55 anos de idade ou 36 de
serviço; actualmente, a lei prevê como
requisitos para a passagem à aposentação os 55 anos de idade e 36 de serviço,
o que, paralelamente à injustiça evidente para aqueles que trabalharam toda a
vida, em nada beneficiará a Instituição,
com um agravamento drástico da média
etária da Polícia de Segurança Pública.

Profissão de risco
e de desgaste rápido
Durante o ano de 2009, a ASPP/PSP levou a cabo
uma série de conferências onde foi abordada esta
matéria. O teor de todas das intervenções – que
podem ser consultadas na edição anterior d’O
Crachá – deixou clara a necessidade de olhar
para a carreira policial de um outro modo,
tendo em conta a especificidade do serviço
que é prestado aos cidadãos. d
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MAI não investe em material adequado
para o desempenho da missão

Polícias

compram

equipamento básico

A necessidade de adequar o equipamento policial à nova realidade da criminalidade
é um alerta que a ASPP/PSP vem deixando há vários anos. Com o aumento dos crimes
violentos e graves, os Profissionais da PSP sentiram necessidade de adquirir novos
equipamentos de protecção pessoal que são básicos noutros países, mas que, em
Portugal, a Polícia de Segurança Pública não fornece por falta de verbas do Governo.
Insegurança dos Profissionais
Depois do pico de criminalidade violenta e organizada atingido no Verão de 2008, aumentou
o sentimento de insegurança também entre os
Polícias, que procuraram formas de melhor se
protegerem para o desempenho da sua missão.
A procura de coletes de protecção pessoal antibalísticos aumentou substancialmente, pelo que
a ASPP/PSP procurou minimizar os custos para
os Profissionais da PSP.

MAI descarta-se
Segundo o Ministério da Administração Interna,
as verbas destinadas à PSP são definidas pelo
Orçamento de Estado proposto pelo Governo e

aprovado pela Assembleia da República, cuja execução é assegurada pelo MAI, e a actividade respeitante à organização,
gestão e aquisição de meios e equipamentos é da competência da DN da PSP. No entanto, o MAI esquece-se dos sucessivos avisos da ASPP/PSP, que desde logo denunciou que o
orçamento destinado à Instituição em 2009 seria insuficiente.

MAI e PSP imóveis,
ASPP/PSP um passo em frente
Com o objectivo de minimizar as despesas dos Profissionais, e partindo da desresponsabilização do MAI e da DN, a
ASPP/PSP procurou, em conjunto com um parceiro empresarial especializado na área, a Milícia, criar um pacote de
equipamentos a preços mais acessíveis, que pode ser consultado através do site da ASPP/PSP, bem como junto do
Gabinete de Parcerias. d

Subsídio de insularidade
em discussão nos Açores
Deu entrada no parlamento açoriano uma
anteproposta de lei que prevê a criação de
um subsídio de insularidade para os Profissionais da Polícia que prestam serviço naquele arquipélago. Se o projecto for aprovado,
o diploma passará à discussão na Assembleia
da República.
O subsídio de insularidade é uma reivindicação antiga da ASPP/PSP, que defende

uma compensação para os Profissionais que são deslocalizados para prestar serviço nos arquipélagos dos Açores e Madeira. A anteproposta prevê a atribuição de um
subsídio equivalente a dez por cento do salário mensal e
subsídios de férias e de Natal. No entender da ASPP/PSP,
a aprovação deste documento faz justiça aos Profissionais da Polícia, uma vez que esta compensação já existe
para outras Forças e Serviços de Segurança, como a Polícia Judiciária e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. d
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Diferenças salariais entre Polícias europeias

PSP entre as

piores remuneradas

Os Profissionais da Polícia de Segurança
Pública estão entre os que menos ganham
na Europa, excluindo os países do antigo
Bloco de Leste. Na vizinha Espanha, o
salário de um Agente mais do que duplica.
Entre os seis países comparados – Portugal,
Espanha, França, Itália, Chipre e Malta
–, apenas neste último e em Portugal os
Agentes em início de carreira recebem
salários inferiores a 1.000 euros mensais.

Itália no topo
Portugal no fundo

Caminho longo

É em Itália que os Polícias recebem o valor mais elevado assim que iniciam a carreira. Em relação a Portugal, os Agentes chegados da Escola Prática de Polícia são os piores remunerados, recebendo menos 100 euros do que os congéneres
de Malta. Já na carreira de Chefes, Malta supera Portugal
pela negativa, com os Profissionais daquela carreira a terem
um salário inferior ao dos portugueses em 19 euros. Nos
Oficiais, a diferença salarial entre os países observados volta
a ser tremenda. Mais uma vez, depois de Portugal está Malta, mas neste caso com uma distância de perto de 700 euros.
Categorias / Países

Portugal

Espanha

Os dados apresentados demonstram que os Polícias portugueses têm ainda um longo caminho a percorrer no que
respeita ao reconhecimento decido por parte do poder político. Para tal, a ASPP/PSP não deixará de lutar para que os
Profissionais da PSP tenham salários à altura da responsabilidade e da exigência da sua missão. d

França

Itália

Malta

Chipre

Agente

718,00

1820,00

1357,00

1857,00

816,00

1081,00

Chefe

1188,00

2013,00

1659,00

2027,00

1169,00

1777,00

Subcomissário

1246,00

2753,00

2059,00

2349,00

1937,00

2206,00

Nota explicativa: As categorias representadas na tabela são encontradas através da correspondência do conteúdo funcional que possuem em cada país, com designações que diferem entre eles. A tabela representa o valor mínimo que um
Profissional aufere em cada categoria (valor-base). Os dados disponíveis referem-se a 2007. Dados disponibilizados pelo
Conselho Europeu de Sindicatos da Polícia. Valores em euros.
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Balanço Social de 2008

Cenário

preocupante
na PSP

O Balanço Social de 2008 da Polícia de Segurança Pública, divulgado em
Setembro de 2009, revela pontos a reter e que merecem uma reflexão
profunda por parte do poder político, da Instituição em si e das organizações
representativas dos Profissionais da Polícia. A ASPP/PSP considera que os
Balanços Sociais da PSP devem constituir muito mais que uma formalidade,
passando a ser um documento que sirva de base à análise urgente da
realidade da Polícia de Segurança Pública.

Evolução do efectivo
Anos

Efectivo

1999

20.189

2000

+

20.930

2001

+

21.115

2002

+

21.162

2003

+

21.482

2004

-

20.486

2005

+

21.504

2006

-

21.498

2007

+

22.214

2008

-

21.980

A evolução do número de efectivos da PSP é, como a ASPP/
PSP denunciou por várias vezes, um sintoma preocupante
de como o poder político encara a crescimento da criminalidade e a correspondente resposta por parte das Forças de
Segurança. Entre os anos de 1999 e 2008, o número de Profissionais da Polícia apenas aumentou em 1971 elementos,
número manifestamente insuficiente tendo em conta a área
de acção da PSP, essencialmente focada nos grandes centros
urbanos.

Estrutura etária
O envelhecimento do efectivo da PSP é uma realidade incontornável e que tende a agravar-se, caso a carreira policial não seja valorizada, encontrando mecanismos que a
tornem aliciante para os jovens. Segundo o Balanço Social
de 2008, 49 por cento dos Profissionais da PSP tem mais de
40 anos. Em algumas carreiras da PSP, a idade avançada do
efectivo é ainda mais preocupante, com relevo para a categoria dos Chefes, em que a idade média é de 44,1 anos.
Já nos Oficiais, a média desce para os 41,5 e, nos Agentes,
encontra-se nos 38,5. A média etária do total do efectivo é
de 39,3 anos.
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Efectivo da PSP (idades)
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Habilitações literárias
A evolução positiva, neste campo, não pode
deixar de ser notada. Segundo os dados apresentados, 83,9 por cento do efectivo tem o 9,º
ano. Dos 83,9 por cento, 36,8 por cento possui
o 12.º ano, sendo nesta faixa que está a maior
percentagem de Profissionais. Este é ainda um
caminho longo e moroso a percorrer, porque
depende da relação entre as novas entradas e
saídas da PSP e da possibilidade, nem sempre
facilitada, que a Instituição dá a quem pretende aumentar as suas habilitações literárias, mas
são dados animadores que têm um reflexo positivo no trabalho desenvolvido.

por cento. No entanto, a maior fatia do resultado global apresenta um total de 252 (35,6 por
cento) casos caracterizados como “outro tipo
de acidente em serviço”, pelo que não é possível aferir a especificidade de cada uma delas.
Em relação à caracterização das 177 agressões 11 ocorreram no local de trabalho (dentro
de edifício), 168 na via pública, que é também
local de trabalho, uma no percurso casa-trabalho e 13 noutros locais. No que respeita ao momento das agressões, 166 tiveram lugar dentro
do horário ou escala normal de serviço e as
restantes 11 fora deste período. Dos incidentes
derivaram 18 ferimentos graves, 102 ferimentos ligeiros e 57 não tiveram consequências.

Estado civil

Balanço e sugestões

Como a ASPP/PSP tem afirmado, ser Polícia é
muito mais que uma profissão, assumindo-se
antes como um modo de vida, com todos os
prejuízos daí decorrentes. Um dos indicadores
que vão ao encontro da afirmação anterior é a
percentagem de divórcios nos Profissionais da
PSP, onde está 5,4 por cento do Efectivo. Neste
capítulo do Balanço Social, é possível aferir a
elevada percentagem de mulheres divorciadas,
que está nos 18,8 por cento do universo feminino da PSP, ao passo que nos homens o divórcio
representa 4,7 por cento.

Muitos dos cenários traçados pelo Balanço Social
são desde há muito preocupações levantadas
pela ASPP/PSP. O envelhecimento do efectivo e
a necessidade do seu aumento é uma questão
que a ASPP/PSP levantou por várias vezes, alertando para uma média etária demasiado elevada, agravada pela ausência de uma política a longo-prazo para a PSP, que acautele devidamente
a necessidade de renovação dos Profissionais da
Polícia, sendo para isso necessário que seja revista a Lei da Aposentação e Pré-aposentação.
A ASPP/PSP entende ainda que será útil, de
futuro, fazer a caracterização etária dos Profissionais da PSP ausentes do serviço por motivo
de doença, como de resto surge representado
no Balanço Social, mas apenas para funcionários com funções não policiais. Convém salientar que, no que respeita ao pessoal com funções policiais, o motivo principal das ausências
ao serviço é a doença (77,9 por cento). d

Acidentes em serviço
Os dados apontam para 707 acidentes em serviço durante o ano de 2008, entre os Profissionais
da Polícia. Deste número, os mais frequentes
são a agressão, 25 por cento, as quedas, 22,1
por cento, e os acidentes de viação, com 17,3
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Comité Executivo do
Conselho Europeu dos
Sindicatos da Polícia

CESP

Resolução final
O Conselho Europeu de Sindicatos da
Polícia (CESP) – uma ONG internacional do
Conselho Europeu e que representa mais de
300.000 polícias, membros de 18 Sindicatos
em 17 países, 13 deles pertencentes
à União Europeia, reuniu o seu Comité
Executivo em Malta, nos dias 16 e 17 de
Outubro de 2009, sob o tema:
“Quando alguém ataca um Profissional da
Polícia, está a atacar a Democracia!”
“A poucos dias da comemoração do 10.º
aniversário da queda do Muro de Berlim,
que assinalou uma nova fase de esperança,
o CESP procurou questionar
a saúde democrática das nossas sociedades.

A Democracia não é apenas um sistema político; baseia-se
antes, nas sociedades modernas, em conceitos como a liberdade, o reconhecimento dos Direitos Humanos, igualdade
de oportunidades e o cumprimento das leis.
A Democracia apresenta-se aos cidadãos sob diversas
formas e em diferentes estruturas, tanto ao nível político,
sindical e associativo.
O CESP considera que a Polícia é o pilar da Democracia,
uma vez que desempenha um papel essencial nos Estados
para o combate à criminalidade nacional e internacional.
Tem ainda uma função preponderante ao assegurar o cumprimento da Lei, desenvolvendo a sua missão num contacto
próximo com as populações, de quem também depende a
efectividade da sua tarefa.
Actualmente, a sociedade enfrenta crises aos níveis económico, social e moral, o que enfraqueceu os valores institucionais.
Não só as autoridades são rejeitadas, como sucede com
a polícia, mas o mesmo acontece com quem quer que represente o estado, como os bombeiros, professores, profissionais da emergência médica ou motoristas de autocarro.
Este facto prova-se pelo aumento do número de agressões a polícias, cujo reflexo está no aumento de Profissionais da Polícia feridos ou mortos em serviço.
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Ao mesmo tempo, os mass media também desempenham um papel neste processo, na sua busca por maiores audiências, não hesitando em banalizar ataques
diários a Profissionais da Polícia, ao passo
que amplificam e intensificam acções policiais que visam manter a ordem e são,
muitas vezes, catalogados como insensíveis socialmente, carregando o peso da
presunção de culpa.

Podemos por isso colocar
a seguinte questão: Quem defende os Polícias?
Tendo em conta que a polícia, enquanto agente que visa garantir a liberdade,
necessita de um vasto leque de direitos
económicos e sociais e da protecção do
estado, conforme estabelecido no código
europeu de ética policial;
Os polícias devem ter o direito à liberdade sindical, o direito a receber uma remuneração apropriada, reconhecimento

social, bem como protecção social e na área da saúde, tendo
em conta o carácter muito específico da actividade policial.
O CESP exige a generalização de sanções, de acordo com
as agressões, em relação a cidadãos que desempenham cargos de autoridade pública, tais como os Profissionais da Polícia, sendo que estas devem, ser agravadas. Estes procedimentos devem ser desde já postos em prática.
O estado deve apoiar os Profissionais da Polícia que são
acusados de procedimentos incorrectos no desempenho da
missão. Devem ter acesso a advogados, peritos, psicólogos, etc.
O CESP recorda que os Polícias não podem ser a “válvula
de escape” da sociedade.
O CESP considera que a democracia está em perigo e,
como forma de proteger o estado, as polícias devem receber total apoio institucional e social.
A natureza da missão dos Profissionais da Polícia desempenha um papel muito importante na interacção entre os
componentes da sociedade”. d

O Comité Executivo do CESP
Malta, 18 de Outubro de 2009
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1. Com o novo Estatuto posso ficar a ganhar menos
do que ganho actualmente?
Não. Tal como previsto na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, o Estatuto tem uma norma de salvaguarda de direitos
(artigo 114.º), segundo a qual nenhum pessoal policial pode
ficar a auferir remunerações inferiores às actuais.

2. Como se opera a transição para as novas carreiras
e categorias?

Respostas
essenciais
sobre o
Estatuto
Profissional
da PSP
(Decreto-Lei n.º 299/2009)

Genericamente, as novas carreiras correspondem às anteriores carreiras de oficiais, chefes e agentes, o mesmo sucedendo quanto aos postos que transitam para as novas categorias com a mesma designação, excepto quanto à carreira de
chefes em que os actuais subchefes, transitam para a nova
categoria de chefe (artigo 95.º). Paralelamente, existe uma
norma de excepção (artigo 116.º/3) que determina a nomeação na categoria de chefe principal dos actuais chefes
habilitados com os antigos cursos de subchefe-ajudante e
subchefe principal.
Todas as transições para as novas carreiras e categorias
são reportadas a 1 de Janeiro de 2010.
No entanto, tal como previsto no artigo 109.º da LVCR
esta transição será objecto de lista nominativa notificada a
cada trabalhador e afixada ou inserida em página electrónica do serviço.

3. Como é determinada a posição remuneratória?
A determinação da posição remuneratória resulta das disposições conjugadas das normas do Estatuto e da Lei n.º
12-A/2008, de 27 de Fevereiro.
Neste sentido o princípio geral é o previsto no artigo
104.º da Lei n.º 12-A/2008, ou seja, os trabalhadores são reposicionados na posição remuneratória a que corresponda
o nível remuneratório cujo montante pecuniário corresponda à remuneração-base a que actualmente têm direito, ou
a que teriam direito por aplicação do disposto no artigo
112.º/1/b da Lei n.º 12-A/2008 (integração de suplementos
na remuneração-base). Não havendo identidade – o que
sucede com todo o pessoal policial – a regra é o reposicionamento em posição remuneratória (fictícia), automaticamente criada, correspondente à remuneração-base actualmente auferida, acrescida dos suplementos que tenham
sido extintos e integrados na mesma. Entre outros, o suplemento de trânsito.
No entanto, o Estatuto prevê um regime transitório que
afasta alguns aspectos da Lei n.º 12-A/2008 em duas situações (artigo 112.º):
a)	O pessoal policial das categorias de agente e chefe
principal cuja remuneração-base seja inferior à primeira posição remuneratória da respectiva categoria
transita automaticamente, com efeitos a 1 de Janeiro
de 2010;
b)	O pessoal policial das restantes categorias cuja remuneração-base seja inferior à primeira posição remuneratória prevista para a respectiva categoria, que é

CATEGORIA

NÍVEIS
1

2

60

64

RB

3.518,62€

3.724,59€

RB+SSFS

4.059,86€

4.295,70€

SUPERINTENDENTE-CHEFE

SUPERINTENDENTE-CHEFE (2009)

3

4

5

575

600

610

RB

3.502,48€

3.654,76€

3.715,67€

RB+SSFS

4.041,38€

4.215,75€

4.285,49€

48

52

55

RB

2.900,72€

3.106,68€

3.261,16€

RB+SSFS

3.352,36€

3.588,19€

3.765,07€

475

500

530

RB

2.893,35€

3.045,63€

3.228,37€

RB+SSFS

3.343,93€

3.518,30€

3.727,53€

41

43

45

46

RB

2.540,27€

2.643,26€

2.746,24€

2.797,73€

RB+SSFS

2.939,65€

3.057,57€

3.175,48€

3.234,44€

410

420

435

455

RB

2.497,42€

2.558,33€

2.649,70€

2.771,53€

RB+SSFS

2.890,59€

2.960,34€

3.064,95€

3.204,44€

35

37

39

40

41

RB

2.231,32€

2.334,30€

2.437,29€

2.488,78€

2.540,27€

RB+SSFS

2.585,90€

2.703,81€

2.821,74€

2.880,69€

2.939,65€

365

380

395

405

SUPERINTENDENTE

SUPERINTENDENTE (2009)

INTENDENTE

INTENDENTE (2009)

SUBINTENDENTE

SUBINTENDENTE (2009)

6

7

RB

2.223,31€

2.314,68€

2.406,05€

2.466,96€

RB+SSFS

2.576,74€

2.681,36€

2.785,97€

2.855,72€

29

30

31

32

33

34

35

RB

1.922,37€

1.973,86€

2.025,35€

2.076,84€

2.128,34€

2.179,83€

2.231,32€

RB+SSFS

2.232,15€

2.291,11€

2.350,07€

2.409,02€

2.467,99€

2.526,95€

2.585,90€

290

300

320

335

350

360

COMISSÁRIO

COMISSÁRIO (2009)

8

RB

1.766,47€

1.827,38€

1.949,21€

2.040,57€

2.131,94€

2.192,86€

RB+SSFS

2.053,65€

2.123,40€

2.262,89€

2.367,50€

2.472,12€

2.541,87€

21

23

24

25

26

27

28

29

1.510,43€

1.613,42€

1.664,91€

1.716,40€

1.767,89€

1.819,38€

1.870,88€

1.922,37€

2.055,27€

2.114,23€

2.173,20€

2.232,15€

SUBCOMISSÁRIO
RB
RB+SSFS

1.760,48€

1.878,41€

1.937,36€

1.996,32€

215

240

265

275

285

RB

1.309,62€

1.461,90€

1.614,19€

1.675,10€

1.736,01€

RB+SSFS

1.530,56€

1.704,93€

1.879,29€

1.949,03€

2.018,78€

SUBCOMISSÁRIO (2009)

CHEFE PRINCIPAL

24

26

27

28

RB

1.664,91€

1.767,89€

1.819,38€

1.870,88€

RB+SSFS

1.937,36€

2.055,27€

2.114,23€

2.173,20€

16

17

18

19

20

21

22

23

RB

1.252,97€

1.304,46€

1.355,96€

1.407,45€

1.458,94€

1.510,43€

1.561,92€

1.613,42€

RB+SSFS

1.465,69€

1.524,65€

1.583,61€

1.642,57€

1.701,53€

1.760,48€

1.819,44€

1.878,41€

230

235

245

250

260

RB

1.400,99€

1.431,45€

1.492,36€

1.522,82€

1.583,73€

RB+SSFS

1.635,18€

1.670,05€

1.739,80€

1.774,67€

1.844,42€

16

17

18

19

20

21

22

23

RB

1.252,97€

1.304,46€

1.355,96€

1.407,45€

1.458,94€

1.510,43€

1.561,92€

1.613,42€

RB+SSFS

1.465,69€

1.524,65€

1.583,61€

1.642,57€

1.701,53€

1.760,48€

1.819,44€

1.878,41€

205

210

220

225

RB

1.248,71€

1.279,17€

1.340,08€

1.370,54€

RB+SSFS

1.460,82€

1.495,69€

1.565,44€

1.600,31€

CHEFE

CHEFE (2009)

CHEFE

SUBCHEFE (2009)

AGENTE PRINCIPAL

14

16

17

18

19

1.149,99€

1.252,97€

1.304,46€

1.355,96€

1.407,45€

1.465,69€

1.524,65€

1.583,61€

1.642,57€

170

182

189

205

210

215

RB

1.035,52€

1.108,61€

1.151,25€

1.248,71€

1.279,17€

1.309,62€

RB+SSFS

1.216,71€

1.300,40€

1.349,23€

1.460,82€

1.495,69€

1.530,56€

AGENTE

7

8

9

10

11

12

13

14

RB

789,54€

837,60€

892,53€

944,02€

995,51€

1.047,00€

1.098,50€

1.149,99€

RB+SSFS

935,06€

990,09€

1.052,99€

1.111,94€

1.170,90€

1.229,86€

1.288,82€

1.347,78€

124

130

140

150

160

RB

755,32€

791,86€

852,78€

913,69€

974,60€

RB+SSFS

895,88€

937,73€

1.007,48€

1.077,22€

1.146,97€

RB
RB+SSFS
AGENTE PRINCIPAL (2009)

AGENTE (2009)

1.347,78€
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posicionado em posição remuneratória automaticamente criada, de montante pecuniário igual à respectiva remuneração-base.

4. Como se opera a mudança de posição
remuneratória?
No primeiro momento, é a integração e transição para o
novo regime de posições remuneratórias da tabela única
que sucede ao regime que vigorou desde 1989 dos escalões,
tal como descrito na questão 3.
Este primeiro momento, representa para a quase totalidade dos profissionais da PSP – o seu posicionamento, com
efeitos a 1 de Janeiro de 2010, numa posição fictícia que corresponde à respectiva remuneração-base antes da integração.
O segundo momento corresponde ao posicionamento
efectivo nas novas posições remuneratórias, em resultado
do cumprimento dos requisitos para mudança de posição
remuneratória, sendo que até à aprovação de um novo

sistema de avaliação do desempenho, continuará a vigorar o regime actual de progressão de escalões (na primeira posição remuneratória, 2 anos desde que não obtenha
avaliação de serviço - insuficiente - e 3 anos nas posições
remuneratórias seguintes sempre que obtenha avaliação
no mínimo de suficiente).
Em 1 de Janeiro de 2010, com a entrada em vigor do
Novo Estatuto do Pessoal todo o pessoal policial beneficia
de uma valorização do Suplemento de Serviço nas Forças
de Segurança de 1,5%. A título de exemplo: na carreira de
chefes significa uma valorização real mensal entre 18,73€ e
23,76€, ou seja, anualmente, um acréscimo entre 262,23€
e 332,58€. O Novo Estatuto determina que os actuais subchefes e chefes são integrados na nova categoria de chefe.
A transição e a subsequente integração na tabela remuneratória única, dos agentes, agentes principais, subchefes
chefes, de acordo com os dois momentos que foram descritos,
podem ser representadas graficamente do seguinte modo:

AGENTES
ÍNDICE

1.º
MOMENTO

2.º
MOMENTO

124

130

140

150

165
1.005,06 €

RB

755,32 €

791,86 €

852,78 €

913,69 €

SSFS

109,52 €

114,82 €

123,65 €

132,49 €

145,73 €

SOMA

864,84 €

906,69 €

976,43 €

1.046,18 €

1.150,79 €

ÍNDICE

7

130

140

150

165

RB

789,54 €

791,86 €

852,78 €

913,69 €

1.005,06 €

SSFS

126,33 €

126,70 €

136,44 €

146,19 €

160,81 €

SOMA

915,87 €

918,56 €

989,22 €

1.059,88 €

1.165,87 €

ÍNDICE

8

9

10

12

RB

837,60 €

892,53 €

944,02 €

1.047,00 €

SSFS

134,02 €

142,80 €

151,04 €

167,52 €

SOMA

971,62 €

1.035,33 €

1.095,06 €

1.214,52 €

AGENTES PRINCIPAIS
ÍNDICE
RB
SSFS
SOMA

1.º
MOMENTO

ÍNDICE
RB
SSFS
SOMA

2.º
MOMENTO

ÍNDICE
RB
SSFS
SOMA

170

182

189

205

210

215

1.035,52 €

1.108,61 €

1.151,25 €

1.248,71 €

1.279,17 €

1.309,62 €

150,15 €

160,75 €

166,93 €

181,06 €

185,48 €

189,90 €

1.185,67 €

1.269,36 €

1.318,18 €

1.429,77 €

1.4164,65 €

1.499,52 €

170

182

189

205

210

215

1.035,52 €

1.108,61 €

1.151,25 €

1.248,71 €

1.279,17 €

1.309,62 €

165,68 €

177,38 €

184,20 €

199,79 €

204,67 €

209,54 €

1.201,20 €

1.285,99 €

1.335,45 €

1.448,50 €

1.483,83 €

1.519,16 €

14

16

17

18

19

1.149,99 €

1.252,97 €

1.304,46 €

1.304,46 €

1.407,45 €

184,00 €

200,48 €

208,71 €

208,71 €

225,19 €

1.333,99 €

1.453,45 €

1.513,17 €

1.513,17 €

1.632,64 €
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SUBCHEFES
ÍNDICE
RB
SSFS
SOMA

1.º
MOMENTO

ÍNDICE
RB
SSFS
SOMA

2.º
MOMENTO

ÍNDICE
RB
SSFS
SOMA

205

210

220

225

1.248,71 €

1.279,17 €

1.340,08 €

1.370,54 €

212,71 €

216,52 €

225,35 €

229,77 €

1.406,81 €

1.495,69 €

1.565,43 €

1.600,30 €

205

210

220

225

1.248,71 €

1.279,17 €

1.340,08 €

1.370,54 €

230,83 €

235,71 €

245,45 €

250,33 €

1.479,54 €

1.514,87 €

1.585,33 €

1.620,86 €

16

17

18

19

1.252,97 €

1.304,46 €

1.355,96 €

1.407,45 €

231,52 €

239,75 €

247,99 €

256,23 €

1.484,49 €

1.544,21 €

1.603,95 €

1.663,68 €

CHEFES
ÍNDICE
RB
SSFS
SOMA

1.º
MOMENTO

ÍNDICE
RB
SSFS
SOMA

2.º
MOMENTO

ÍNDICE
RB
SSFS
SOMA

230

235

245

250

260

1.400,99 €

1.431,45 €

1.492,36 €

1.522,82 €

1.583,73 €

234,18 €

238,60 €

247,43 €

251,85 €

260,68 €

1.635,18 €

1.670,05 €

1.739,79 €

1.774,67 €

1.844,41 €

230

235

245

250

260

1.400,99 €

1.431,45 €

1.492,36 €

1.522,82 €

1.583,73 €

255,20 €

260,07 €

269,82 €

274,69 €

284,44 €

1.656,19 €

1.691,52 €

1.762,18 €

1.797,51 €

1.868,17 €

20

21

22

19

1.458,94 €

1.510,43 €

1.561,92 €

1.613,42 €

264,47 €

272,71 €

280,95 €

289,19 €

1.723,41 €

1.783,14 €

1.842,87 €

1.902,61 €

Notas
1.	Em princípio, as mudanças de posição estão sujeitas às regras
da mudança de escalão, enquanto não for aprovado o regulamento de avaliação de serviço;
2.	Em princípio, os elementos que se encontram há mais de três
anos no último escalão, descontando o período de bloqueamnento, que foi de 28 meses, deverão progredir também uma

b)	Para os que ficarem em posição inferior à 14, quando
tiverem avaliação máxima ou a seguir à máxima (Muito
Bom ou Bom), se verificada nos anos de 2009 ou 2010,
passam para a posição 14;
c)	Para os restantes elementos, o segundo momento dá-se
quando reunirem condições para mudança de posição
remuneratória.

posição remuneratória;
3.	A valores deste ano, o princípio da progressão mínima garantida é
de 28 €, podendo ser diferente para o ano ou próximos, para efeitos
de progressão de não uma mas de duas posições remuneratórias.

5. Quando é que se dá o segundo momento?
a)	Para os que ficarem em posição inferior à 14, quando algum elemento mais novo for colocado na primeira posição
(14), todos os mais antigos são colocados nessa posição;

6. Um elemento mais moderno pode na transição
para as novas posições remuneratórias ficar
a ganhar mais?
Tal não sucede em nenhuma situação de transição do pessoal policial para as novas tabelas remuneratórias.
Em primeiro lugar, importa ter presente que a antiguidade em cada carreira e categoria é determinada pela data
fixada no respectivo despacho de promoção, sendo que no
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Esta figura pressupõe procedimentos ordinários e extraordinários que pressupõem, no caso das ordinárias, um ciclo
anual e, como tal, a existência de listas, conforme as actuais. No entanto, cabe ao Director Nacional regulamentar,
posteriormente, estas figuras.

11. O sistema de avaliação do desempenho ainda não
está aprovado. Significa que não posso progredir?

novo Estatuto este princípio é imutável, atenta a natureza
de corpo hierarquizado da PSP.

7. O regime de incompatibilidades é diferente?
O pessoal policial está sujeito ao regime de incompatibilidades previstas para os demais trabalhadores em funções
públicas, conforme refere o artigo 10.º.
Nesse sentido vigoram as normas previstas na Lei n.º 12A/2008 que são muito mais rígidas que o regime anterior.
A título de exemplo, o regime da segurança privada
não considera incompatível o exercício de formador da
actividade de segurança privada, no entanto, detectado
um elemento policial que seja formador sem que tenha a
competente autorização ou comunicação da acumulação
de funções públicas e privadas poderá implicar a aplicação
de pena expulsiva, bem como a responsabilização do respectivo dirigente ou comandante.

8. A bonificação de 25% do tempo de serviço
prestado antes de 1 de Janeiro de 2006 deixou
de contar?
Não, a bonificação de 25% aplicável até 31 de Dezembro
de 2005 continua a contar nos termos do artigo 4.º, n.º 4 do
Decreto-Lei 157/2005, de 20 de Setembro.

9. Posso desempenhar funções que correspondam a
outra carreira não policial?
Sim. Salvo as situações legalmente previstas na Lei Orgânica
da PSP ou em outros diplomas especiais, ou em que o regime geral seja afastado por normas do Estatuto, ao pessoal
policial são aplicáveis as figuras de mobilidade previstas na
Lei n.º 12-A/2008, em especial, a cedência de interesse público e a mobilidade na carreira.

10. Estou em lista de espera nas transferências.
Com as novas figuras de mobilidade elas deixam
de existir?
Sim e não necessariamente. Os instrumentos de mobilidade interna entre serviços na PSP previstos no artigo 66.º e
seguintes contemplam a figura da mobilidade por oferecimento que corresponde lato sensu à figura da transferência a pedido.

A mudança de posição remuneratória depende, nos termos
da Lei n.º 12-A/2008, exclusivamente da avaliação do desempenho.
O artigo 92.º estabelece que seja aprovado um regime
de avaliação do desempenho. Enquanto o mesmo não for
aprovado prevalece a legislação em vigor, tanto de avaliação como as normas do Estatuto aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 511/99, de 24 de Novembro, pertinentes para esse efeito
(artigo 124.º/3). Por normas pertinentes entenda-se o artigo 27.º do actual Estatuto, no que se reporta às normas de
mudança de escalão. (Ver questão n.º 4)

12. Recebia um suplemento que foi extinto, o que
sucede a partir de 1 de Janeiro de 2010?
Esta situação está acautelada pelo artigo 121.º/2/3.
Em termos práticos, significa que enquanto o elemento
policial exercer as funções que determinavam a percepção
desse suplemento continuará a ter direito ao mesmo, embora sem qualquer valorização.

13. Estou num concurso de acesso ao posto imediato.
Se ele não estiver concluído antes de 1 de Janeiro de
2010 o que sucede?
O Estatuto salvaguarda os cursos de promoção ou formação no sentido de manterem a sua validade até à sua
conclusão (artigo 116.º)
Relativamente aos concursos de acesso (avaliação curricular), de acordo com a Lei n.º 12-A/2008 e a Lei do Orçamento de Estado, os mesmos mantêm a sua validade salvo
se os respectivos júris à data de entrada em vigor do Estatuto (1 de Janeiro de 2010) ainda não tiverem aplicado os métodos de selecção, o que, conforme referido pelo Director
Nacional, não deverá acontecer.

14. Apoio Judiciário
O art. 23 do Estatuto Profissional refere que o pessoal da
PSP tem apoio Judiciário, que abranja contratação de advogado, pagamento de taxa de justiça e demais encargos
do processo, sempre que nele intervenha na qualidade de
assistente, arguido, autor ou réu, e o processo decorra no
exercício das suas funções, mediante despacho fundamentado do Director Nacional, proferido por sua iniciativa ou
mediante requerimento do interessado.
Neste artigo, o profissional da PSP fica isento de pagar
quaisquer custas judiciais, contrariamente ao definido pelo
Estatuto Profissional anterior (511/99). d
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1ª Jornada de Criminologia

O

estado
do Saber
Criminológico em Portugal

Decorreu a 17 de Novembro de 2009, na Universidade Fernando Pessoa, no Porto, a 1ª Jornada de
Criminologia, subordinada ao tema “O Estado do Saber Criminológico em Portugal”, que contou
com o apoio da ASPP/PSP. Paulo Rodrigues, Presidente, foi um dos oradores, com uma intervenção
onde abordou a relação entre as Forças de Segurança e o seu relacionamento com os media.

A iniciativa foi dinamizada pelo Núcleo de Criminologia da UFP, que,
logo após a sua constituição, havia
traçado como uma das metas fulcrais
a organização de uma Jornada de
Criminologia na UFP. O evento teve
ainda o apoio da Fundação Fernando
Pessoa e do Gabinete de Comunicação
e Imagem e Laboratório de Televisão
da UFP que efectuou a cobertura do
evento. Mobilizaram-se mais de duas
centenas de participantes, para além
dos respectivos oradores convidados
e instituições citadas. Esta iniciativa
almejou, essencialmente, proporcionar um espaço de debate e reflexão
em torno de algumas temáticas, da
ampla problemática criminal, no contexto português, tendo marcado presença oradores de vários quadrantes,
nomeadamente docentes da UFP, outros especialistas, e até
membros das Forças de Segurança, com o intuito de proporcionar uma discussão equilibrada entre questões e modelos
teóricos e experiência efectiva de trabalho no terreno. Esta
jornada teve como pretensão envolver, para além de toda
a comunidade UFP, outras instituições directamente relacionadas com o fenómeno criminal, tais como Forças de Se-

gurança, Estabelecimentos Prisionais,
Institutos de Reinserção, tendo muitas
delas igualmente marcado presença.
Após a sua realização, a organização – Núcleo de Criminologia da UFP –
traçou um balanço extremamente positivo, tanto pela afluência de público,
bem como pelos vários elogios obtidos
por parte daqueles que visitaram a
UFP. Os principais motivos que contribuíram para o êxito alcançado foram,
sem dúvida, o planeamento rigoroso
e atempado, assim como o apoio devido das instituições referidas, nomeadamente da Associação Sindical
dos Profissionais da Polícia - ASPP/
PSP. Isto para além do grande empenhamento e disponibilidade dos elementos constituintes do Núcleo de
Criminologia da UFP, que juntamente
com Professora Doutora Ana Sacau – Coordenadora da Licenciatura em Criminologia –, desde o primeiro momento,
acreditaram neste projecto.
Assim, após este balanço o Núcleo de Criminologia da
UFP aponta já energias para a organização de um futuro
evento de relevo, sendo que, em tempo útil dar-se-ão as
devidas notícias. d
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A ASPP/PSP entregou ao ministro da
Administração Interna, dr. Rui Pereira,
um memorando a alertar para várias
questões de resolução urgente na PSP
A Direcção Nacional da Associação Sindical dos Profissionais
da Polícia –ASPP/PSP – apresenta cumprimentos a V. Excia.
e deseja-lhe as maiores felicidades para este novo ciclo enquanto Ministro da Administração Interna.
Queremos começar por sublinhar a nossa vontade de
manter, conforme tem sido apanágio deste Sindicato, um
diálogo franco e aberto com V. Excia. sobre todas as matérias que dizem respeito à Polícia de Segurança Pública e aos
seus Profissionais, de quem somos legítimos representantes,
esperando por isso que o MAI veja este Sindicato como um
parceiro na procura de soluções para os problemas quotidianos que vão surgindo na Instituição. A ASPP/PSP assume desde já a total disponibilidade para auxiliar o MAI na
procura de soluções adequadas que visem a melhoria das
condições socioprofissionais dos Polícias, bem como da qualidade do serviço prestado à população.
Conforme é do conhecimento de V. Excia., a PSP vive
momentos conturbados em relação à motivação dos seus
Profissionais. Para isso contribuiu, em larga medida, o corte
de direitos e compensações iniciado em 2005, bem como o
facto de o Estatuto aprovado na vigência de V. Excia., na anterior legislatura, não contemplar algumas das primordiais
aspirações dos Profissionais da PSP.
Também a degradação em que se encontram as instalações policiais, tal como a fraca e deficiente frota automóvel,
aliada à falta de meios materiais para o desempenho da
função policial, demonstram, claramente, a necessidade de
uma intervenção urgente por parte do Governo, e, em especial, por parte de V. Excia.
Será impensável a PSP poder atingir padrões mínimos de
convergência europeia, no âmbito da coordenação e da modernização policial, assim como da melhoria das condições
de vida e de trabalho dos Profissionais da Polícia, se continuarmos a assistir à desvalorização das questões socioprofissionais, bem como ao desinvestimento por parte do poder
político em relação aos Profissionais da PSP e à Instituição.
É imperativo que os compromissos assumidos pelos responsáveis governamentais e, nomeadamente, por V. Excia.,
não sejam apenas meras intenções, mas sim, o corolário de
uma efectiva inversão da situação. A ASPP/PSP entende que

é urgente uma firme ruptura com as políticas que têm vindo
a ser seguidas. É urgente que o MAI afirme e ponha em prática políticas dirigidas a uma estratégia de modernização da
Polícia e de dignificação dos Profissionais da PSP.
Neste sentido, a ASPP/PSP continua a debater-se:

No âmbito do Estatuto profissional da PSP
• Pela alteração ao regime de pré-aposentação dos seus
Profissionais, para os 36 anos de serviço para efeitos
de aposentação ou 55 anos idade;
• Pela integração dos cônjuges dos Profissionais da PSP
no SAD/PSP;
• Pela saída da PSP da Lei 12/A2008, de 27 de Fevereiro;
• Aprovação do subsídio de risco, para todos os profissionais da PSP;
• Pela integração dos Profissionais da PSP na nova carreira remuneratória, tendo em conta os anos de serviço na categoria profissional;
• Pela diferenciação dos Agentes Principais com curso
de Guarda Principal, criando uma nova categoria na
carreira. Esta diferenciação é de crucial importância e
serviria de estímulo para os actuais agentes principais
e agentes, aumentando os índices de motivação;
• Pela extinção, do posto de Subcomissário a médio prazo, ou garantindo minimamente a sua progressão vertical e horizontal, de forma honrosa, de modo a aproveitar a experiência adquirida ao longo da carreira,
conforme proposta da ASPP/PSP, durante a discussão
do Estatuto profissional e recentemente aprovado.
Esta questão é de elementar justiça, pois a mesma foi
criada indevidamente pela PSP e tem minado a motivação dos profissionais envolvidos.

Serviços Sociais da PSP
Um novo regulamento orgânico para os SSPSP
As quatro principais razões que justificam a necessidade imperiosa e urgente de obter um novo regulamento para os
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Memorando entregue
no Ministério da
Administração Interna
a 16 de Novembro de 2009
Serviços Sociais da PSP (SSPSP), dando sequência às orientações do PRACE e à nova Lei Orgânica da PSP, são as seguintes:
• Derivado da época remota em que foi concebido, o
actual regulamento dos SSPSP incorpora preceitos
inibidores e concepções ideológicas arcaicas, não
conferindo, por exemplo, igualdade de tratamento a
situações de união de facto relativamente às de matrimónio convencional – criando uma discriminação
negativa injustificável –, ou afastando beneficiários
que não sejam “chefes de família” (expressão exacta
vertida na lei) de concursos para habitação, prejudicando precisamente os mais necessitados (jovens Polícias solteiros ou divorciados);
• Com a adequada engenharia normativa em sede de
novo regulamento orgânico consegue absorver-se
um organismo público (Cofre de Previdência da PSP),
o qual funciona integrado nos SSPSP, podendo também fazê-lo relativamente a um outro (Montepio da
PSP de Lisboa), actualmente a funcionar à margem do
sector assistencialista português, o que permitiria garantir o necessário músculo financeiro para sanar um
dos maiores problemas da PSP: o alojamento digno
em Lisboa para os recém-formados na Escola Prática
de Polícia;
• Os Sindicatos da PSP não têm participação activa nos
desígnios dos SSPSP por falta de previsão legal no actual regulamento orgânico, o que não é compreensível nos tempos que correm;
• A consagração por parte dos SSPSP de uma comparticipação financeira ou em espécie a famílias de agentes mortos ou feridos em serviço – medida de grande
aceitação e extremamente apaziguadora –, estando
impossibilitados de o fazer por falta de habilitação legal, apesar de estar orçamentada uma verba para tal.

Alojamento do pessoal em Lisboa.
É importante a retoma das conversações que foram suspensas, por força da mudança de Governo, no sentido de construir unidades residenciais em Lisboa para o pessoal policial

colocado neste distrito, com especial ênfase para os recémformados na EPP. Assume aqui especial interesse o processo
relativo a um edifício na Alta de Lisboa, prestes a ser concluído, que albergaria cerca de 600 elementos.
• Aprovação de portaria que defina regime de celebração de novos contratos e protocolos no âmbito do
SAD/PSP, já que a oferta está a diminuir progressivamente, prejudicando a qualidade do serviço prestado
aos elementos policiais e descendentes.

Outras matérias
• Criação de uma tabela única para remunerados desportivos e para remunerados denominados “particulares”, bem como o aumento posterior de 25% nas
tabelas e o fim da diferenciação nos valores da mesma
entre Agente e Agente Principal;
• Definição e criação de um modelo de pagamento dos
serviços remunerados, na PSP, que resolva os constantes atrasos aos Profissionais que prestam este tipo de
serviços. Para tal propõe-se a criação de uma rubrica
própria, para que os pagamentos não estejam dependentes do pagamento da entidade requisitante. Os
constantes pagamentos em atraso não são compreensíveis, dado que o serviço é gerido e nomeado pela PSP;
• Reforço da assistência do sistema de saúde – SAD/PSP,
nas Ilhas, bem como a melhoria do seu funcionamento;
• Aprovação de um novo Regulamento Disciplinar;
• Alteração do actual Regulamento de Esquadras e Postos;
• Abolição do Regulamento da PSP;
• Construção de novas Esquadras e reparação de outras;
• Dotação da PSP com novas viaturas;
• Aquisição de meios materiais necessários ao bom e seguro desempenho da missão da PSP, nomeadamente,
armas, coletes balísticos, bem como outro equipamento de protecção específico para cada serviço, a título
de exemplo, equipamento de protecção para motociclistas.
• Um efectivo modelo de policiamento de proximidade. d
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Concursos para Chefe e Agente Principal

Pelo fim das

injustiças

Mais uma vez, os concursos de promoção às categorias de Chefe e Agente Principal são,
no entendimento da ASPP/PSP, uma tremenda injustiça, numa história repetida em relação
ao que se tem passado dentro da Instituição. A ASPP/PSP reitera que o peso dado aos
Louvores e Elogios é desmesurado, tendo em conta arbitrariedade na sua atribuição.

Basta de subserviência

Exemplo infeliz

Conforme a ASPP/PSP tem denunciado constantemente, os
concursos para as promoções na PSP são constantemente
pervertidos devido ao peso excessivo dado aos Louvores e
Elogios recebidos. Assim, conforme é do conhecimento público,
este Sindicato defende que apenas o louvor por “Prémio de
Segurança Pública” seja considerado, uma vez que reconhece,
com objectividade, a actuação do Profissional, ficando
demonstrado o risco e sentido do dever público que envolveu
a sua actuação.

Muitos dos Profissionais da Polícia já sentiram na pele esta
injustiça. Paradigmático da forma arbitrária como se procede à atribuição dos louvores foi o caso de Viana do Castelo,
onde, após um assalto a uma ourivesaria, do qual resultou
um Polícia baleado e que mereceu, até, uma declaração elogiosa por parte do ministro da Administração Interna, Rui
Pereira, em plena Assembleia da República. No rescaldo dos
acontecimentos, o comandante acabou louvado, o Polícia
em causa foi esquecido… d

Outras Capacitações

Pontuação (valores)
Louvores (por cada um)

Louvores que tenham servido de fundamento à atribuição do “Prémio de Segurança Pública”

2,500

Louvores com menção de “distintos” ou “muito distintos”

1,250

Louvores com menção de “mérito” ou “muito mérito”

1,000

Restantes louvores

0,750

Elogios

0,250

Legislação
PROVIDÊNCIA CAUTELAR - Despacho 7/GDN/2009
A ASPP/PSP interpôs no Tribunal Administrativo de Lisboa uma providência cautelar em relação à aplicação do
Despacho 7/GDN/2009, tendo este considerado válidos os fundamentos apresentados por este Sindicato. Assim,
de adcordo com a decisão do tribunal, a Direcção Nacional da PSP fica impedida de executar o acto administrativo
constante no Despacho 7/GDN/2009.
“1.	Quando seja requerida a suspensão da eficácia de um acto de administrativo, a autoridade administrativa, recebido o duplicado do requerimento, não pode iniciar ou prosseguir a execução, salvo se, mediante resolução
fundamentada, reconhecer, no prazo de 15 dias, que o diferimento da execução seria gravemente prejudicial
para o interesse público.
2.	Sem prejuízo do previsto na parte final do número anterior, deve a autoridade que receba o duplicado impedir,
com urgência, que os serviços competentes ou os interessados procedam ou continuem a proceder à execução
do acto.”
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Na rua contra o Estatuto Profissional da PSP

Dia histórico

no sindicalismo policial

fotos: ricardo eirado

O dia 21 de Maio de 2009 entrou para a história do
sindicalismo policial. Numa demonstração clara de
descontentamento, cerca de 9.000 Profissionais da
PSP saíram à rua num protesto de dimensão inédita.
Respondendo ao apelo da ASPP/PSP, que reuniu
em torno desta iniciativa todos os sindicatos da Polícia de Segurança Pública, à excepção do Sindicato
Nacional de Oficiais da Polícia, veio gente de todo o
país para inundar as ruas de Lisboa.
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fotos: ricardo eirado

O dia de luta transformou-se numa mobilização inédita em manifestações
de Profissionais da Polícia. Oriundos de todos os serviços da PSP, a indignação fez-se ouvir bem alto. Ao longo de todo o percurso, muitos foram
os transeuntes que pararam para aplaudir o desfile, com elogios à perseverança dos Polícias na defesa dos seus direitos.
O mote essencial da jornada foi a defesa da dignidade dos Profissionais da Polícia, que estava posta em causa com as alterações previstas na
proposta de Estatuto Profissional. Ao mesmo tempo, os manifestantes lutavam também pela defesa da PSP, enquanto Instituição que tem como
missão servir a sociedade.
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A luta pela alteração das regras da aposentação e
pré-aposentação, a criação de uma tabela remuneratória justa e adequada à exigência do serviço, a
exclusão da PSP da Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações da Função Pública, a inclusão dos cônjuges
no SAD/PSP, a pré-aposentação aos 55 anos de idade
ou 36 de serviço e a atribuição do subsídio de risco a
todos os Profissionais da PSP, foram os temas centrais
das reivindicações apresentadas.

fotos: ricardo eirado
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Paulo Rodrigues falou aos milhares de Polícias que os
escutavam para dizer que a “luta não pode parar”.
E assim foi, com a tremenda manifestação a servir de
catalisador para acções que se seguiram.
A “Força da Razão” acompanhou a caminhada dos
Profissionais da PSP até à Praça do Comércio, onde
mais uma vez, a justeza das reivindicações dos manifestantes ficou clara. A ASPP/PSP escreveu mais uma
página na sua história riquíssima em prol da defesa
dos Profissionais da Polícia e da Segurança Pública. d

fotos: ricardo eirado

PSP: A Especificidade da Missão

Colóquio ASPP/PSP
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A 25 de Novembro de 2009, teve lugar
o habitual colóquio da ASPP/PSP, que
pretendeu, desta vez, colocar a discussão sobre tudo aquilo que faz com que
ser Profissional da Polícia seja uma
profissão demasiado específica para
ser equiparada a outros sectores da
Função Pública. O evento contou com
a presença de mais de duas centenas
de pessoas, que ouviram atentamente
as intervenções do dr. Carlos Fernandes da Silva, Professor na Universidade
de Aveiro e da Subintendente Maria
dos Anjos. A parte matinal ficou ainda preenchida com uma intervenção
do Director Nacional da PSP, Superintendente-chefe Oliveira Pereira, que
abrilhantou ainda mais a discussão. Já
durante a tarde, a dra. Cristina Pombo,
o dr. Carlos Aguilar e José Luis Catalán continuaram o debate. No encerramento, o ministro da Administração
Interna, dr. Rui Pereira, marcou presença e dirigiu algumas palavras aos
presentes.

Director Nacional reconhece
injustiça nas reformas
Depois da abertura do Colóquio pelo
dr. Bernardo Colaço, Juiz-conselheiro
jubilado, seguiu-se a intervenção de
Paulo Rodrigues, Presidente da ASPP/
PSP, antes de o Director Nacional da
PSP dirigir-se ao auditório, reconhecendo a especificidade da missão policial a todos os níveis, seja devido ao
stress, ao trabalho por turno ou às
condições adversas em que a actividade é desenvolvida. Num período de
perguntas e respostas a que se dispôs –
num atitude louvável e muito apreciada por todos –, o Director Nacional, em
resposta a uma questão lançada pela
assistência, reconheceu que o actual
sistema de pré-aposentação e aposentação da PSP não se coaduna com o esforço a que os Profissionais da Polícia
são sujeitos ao longo da carreira.

“Stress de Pina-Manique”
Carlos Fernandes da Silva, professor na
Universidade de Aveiro, abordou “O
stress de Pina Manique - contributos
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das ciências do comportamento”, numa intervenção muito útil, que prendeu a atenção de todos.
O psicólogo debruçou-se em estudos efectuados
noutras forças policiais da Europa em relação ao
efeito que a profissão tem nos profissionais, mas
não se ficou por aí, abordando também os reflexos
sentidos na vida quotidiana “sem farda”, de que
são exemplo as relações familiares, o impacto na
vida dos filhos ou a reforma.

Produtividade decresce mais
rapidamente no trabalho por turnos
Quase como que a completar, com dados estatísticos aplicados à realidade nacional, a intervenção
da Subintendente Maria dos Anjos, mestre em Sociologia, centrou a sua alocução no “Índice de capacidade para o trabalho e o trabalho por turnos
em contexto policial”, através de um estudo que
efectuou num Comando de Polícia, onde fica claro que a capacidade de trabalho dos Profissionais
da PSP desce mais acentuadamente naqueles que
efectuam trabalho por turnos, com especial incidência no serviço de patrulha.

A regulamentação do trabalho nas Forças de Segurança
Por sua vez, Cristina Pombo, advogada da ASPP/
PSP em Lisboa, pegou em diversos casos específicos que são tratados pelo Gabinete Jurídico deste
Sindicato para elucidar alguns aspectos do trabalho que é realizado. Esta intervenção surgiu no
seguimento das palavras dirigidas ao público pelo
mestre Carlos Aguilar, que se encontra a efectuar
um estudo comparativo dos aspectos socioprofissionais entre polícias da União Europeia.

Ministro pede união
Antes de o ministro da Administração Interna, dr.
Rui Pereira, encerrar o Colóquio, apelando à união
de todos os Polícias para uma melhor Segurança Pública, a intervenção de José Luis Catalán serviu para
elucidar os presentes sobre os procedimentos policias em relação à imigração em Espanha, bem como
os métodos e meios policiais na articulação entre
a forças de segurança espanholas e transnacionais
na detecção de ilegalidades associadas à imigração.
A encerrar, transcrevemos as conclusões do Colóquio, elaboradas pelo dr. Bernardo Colaço que,
mais uma vez, moderou os trabalhos com a competência e conhecimento das matérias em discussão a que já nos habituou.
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Conclusões
n O Colóquio deve considerar-se uma decorrência directa do realizado há precisamente um ano sob o
tema: Polícia – Profissão de Risco - em Coimbra - ,
onde, além do mais, foi assumido inequivocamente
que a actividade policial constitui uma profissão de
desgaste rápido.
n A consciência prévia da natureza stressante da função
aquando da opção profissional por parte do agente
policial não pode ser utilizada como argumento para
desvalorizar a importância e o impacto do stress na
sua actividade de agente de força de segurança.
n O stress deriva primariamente da própria circunstância do profissional de polícia ser um agente de
autoridade daí decorrendo um heterogeneidade
de funções que é obrigado a desempenhar na salvaguarda da ordem democrática e da segurança
da comunidade.
n A sua actuação no imediato transmite ao cidadão
e em primeira-mão a imagem de Justiça, o que implica um sólido conhecimento da lei e um profundo
sentido ético no seu comportamento.
n No contexto da heterogeneidade da sua actividade
– ora, como braço da Administração e da Justiça a
mediador social passando pelas funções de funcionário público – o profissional da polícia tem de agir
em situações extremas envolvendo decisão rápida,
muitas vezes com risco de vida.
n Quando transposto para o quadro da organização
da actividade do agente policial, o stress da função
decorre da programação dos turnos e trabalho nocturno que alteram o seu biorritmo com manifesta
incidência negativa na produtividade do trabalho,
susceptível de provocar adormecimentos, perturbações comportamentais e acidentes.
n A actividade do agente policial, globalmente configurada, é específica, quando comparada com as
demais actividades públicas, nomeadamente da do
funcionário publico.
n No plano anímico, o agente da polícia confrontase com uma quase generalizada falta de reconhecimento institucional e público da sua actividade o
que é de molde a gerar desencanto pela função.
n Numa altura em que a criminalidade, particularmente a organizada, assume contornos cada vez
mais evoluídos e perigos, torna-se exigível que a
acção do profissional da polícia seja cada vez mais
produtiva e eficaz.
n É fundamental que a especificidade da função policial seja com tal constitucionalmente reconhecida e
legalmente regulamentada através de uma indexação valorativa e compensadora. d

28 // o crachá // fevereiro 2010

Colóquio ASPP/PSP

Crimes
Sexuais

em discussão na Madeira
A ASPP/PSP levou a cabo, a 12 de Dezembro de 2009, no Funchal, Madeira, um colóquio em

que abordou a temática “Crimes Sexuais”, que contou com a participação do professor e
médico legista Pinto da Costa.
Os crimes sexuais são dos que mais chocam a sociedade e causam maior repulsa e desconforto, de cada vez que um novo caso vem a público, sendo por isso um tema sensível que
tem de ser tratado com cautela.
Números alarmantes
Segundo a Procuradoria-geral da República, entre 2002 e
2007 contabilizaram-se perto de 1.400 crimes com esta tipologia. Assim, a ASPP/PSP decidiu levar a cabo um colóquio
sobre o tema, mesmo não sendo um crime da competência
da Polícia de Segurança Pública, o Presidente da ASPP/PSP,
Paulo Rodrigues, considerou que isso não é obstáculo para
“pensar, reflectir e debater um tema de tanta importância
e responsabilidade para todos”, até porque é a PSP que se
depara, em primeiro lugar, com este tipo de criminalidade.

Especialista dá formação
A presença de Pinto da Costa é sinónimo de sucesso em qualquer iniciativa. O professor dirigiu-se ao auditório através de exposições claras e úteis, em relação aos procedimentos a efectuar
quando os Profissionais da Polícia se deparam com este tipo de
crime, não só em relação à vítima, mas também o que fazer em
toda a área do crime e a recolha eficaz dos meios de prova.

Tahamara Dias, procuradora do Ministério Público na
Madeira, defendeu ainda a necessidade de uma maior
articulação entre a Polícia Judiciária e a Polícia de Segurança Pública na troca de informações, sendo esta também uma preocupação da ASPP/PSP, que desde há muito
defende a urgência de encontrar mecanismos eficientes
de troca de informações entre todas as Forças e Serviços
de Segurança.

Necessidade de investimento
Paulo Rodrigues defendeu ainda a necessidade de investimento na formação dos Profissionais da Polícia em relação
à preparação para este tipo de criminalidade, tendo em
conta as competências da PSP na investigação criminal. Da
parte da ASPP/PSP, o Presidente assegurou que este será um
tipo de iniciativa a repetir, nesta e noutras áreas, como forma de valorizar a formação dos Profissionais, melhorando
desta forma a realização pessoal de cada um, com reflexos
positivos na qualidade do serviço prestado aos cidadãos. d
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Novo Governo

Rui Pereira

Perfil

reconduzido
no cargo
Rui Pereira
• Nasceu em 24 de Março de 1956.

• É licenciado em Direito e Mestre em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Exerceu funções
docentes, nesta Faculdade, entre 1981 e 1997, tendo regido as
disciplinas de Direito Penal e Direito Processual Penal, tendo sido
membro do Conselho Pedagógico.
• Advogado entre 1983 e 1990, tendo dirigido o Departamento de
Contencioso do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa.
• Assessor do Gabinete dos Juízes do Tribunal Constitucional entre
1990 e 1994.
• Membro dos corpos sociais da Sociedade Portuguesa de Filosofia
entre 1992 e 1994.
• Membro do Conselho de Redacção da Revista da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa e colaborador permanente da
Revista Portuguesa de Ciência Criminal.
• Participou, desde 1995, em reformas legislativas que envolveram,
nomeadamente, o Código Penal, o Código de Processo Penal e o
Código da Estrada.
• Director-Geral do Serviço de Informações de Segurança entre 1997
e 2000. Nessa qualidade, promoveu a criação do «Fórum de Informações Lusófono».

Rui Pereira mantém-se no cargo de ministro da Administração Interna, mudanças ocorreram apenas nas secretarias de Estado, com as entradas de Conde Rodrigues,
Dalila Araújo e Vasco Franco. A ASPP/PSP deseja que
este novo mandato seja de diálogo efectivo entre os representantes dos Profissionais da Polícia e os membros
da Tutela.

• Professor Convidado na Faculdade de Direito da Universidade
Nova, na Universidade Lusíada e no Instituto Superior de Ciências
Policias e Segurança Interna, até à sua posse como juiz do Tribunal
Constitucional, em 2007.
• Membro do Conselho Superior do Ministério Público, eleito pela
Assembleia da República, entre 2003 e 2007.
• Fundador do Observatório de Segurança Criminalidade Organizada e Terrorismo e Presidente da sua Direcção entre 2003 e 2007.

Mudança de políticas

• Presidente do Conselho de Redacção da Revista Segurança e De-

A ASPP/PSP desde logo que tornou pública a sua visão
em torno das questões da segurança em Portugal: O problema do anterior Governo nunca esteve nas pessoas,
mas sim nas políticas adoptadas. Como tal, a ASPP/PSP
aguarda com expectativa o desempenho do ministro reconduzido, num novo mapa parlamentar, e espera que
o interesse da Segurança Pública consiga, finalmente,
sobrepor-se aos interesses economicistas, que em nada
beneficiam os Profissionais da Polícia ou os cidadãos a
quem prestam serviço. d

• Coordenador da Unidade de Missão para a Reforma Penal, entre

fesa em 2006 e 2007.
2005 e 2007.
• Proferiu conferências e publicou monografias e artigos sobre temas de Direito Penal, Direito Processual Penal, Filosofia do Direito
e Segurança Interna. Publicou regularmente artigos de opinião
sobre esses temas nos órgãos de comunicação social.
• Juiz do Tribunal Constitucional, eleito pela Assembleia da República (2007).
• Ministro da Administração Interna desde 17 de Junho de 2007
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Visto da política

A Segurança Interna,
a PSP e os seus Profissionais
A 11 de Setembro de 2009, antes das eleições legislativas, a ASPP/PSP enviou, através de
ofício uma série de questões a todos os Partidos com lugar na Assembleia da República. De
todos, apenas CDS-PP e PCP responderam ao apelo.
1

A PSP foi incluída nas regras definidas pela Lei n.º 12-A/2008, de 27FEV.
a) O Partido concorda ou não com a exclusão da PSP da Lei 12-A?
b) Caso concorde, qual a solução que propõe para a não aplicação dessa Lei à PSP?
	c)	Considerando a aplicação definitiva, na PSP, da Lei acima referida, admite também o alargamento à PSP de todos
os direitos atribuídos aos restantes sectores da função pública, como o direto à greve, uma aspiração antiga dos
Profissionais de Polícia e uma prática generalizada nos países europeus?

2

Na discussão do novo Estatuto Profissional da PSP, a ASPP/PSP pretendia assegurar para os seus Profissionais:
a)	A transição para as posições remuneratórias tendo em conta o tempo de serviço, ou seja, a experiência profissional na categoria, e um aumento da remuneração base, tendo em conta os baixos salários em vigor;
b)	O alargamento do serviço da Assistência na Doença (SAD/PSP) aos cônjuges, ainda que pressupondo uma comparticipação destes;
c)	A pré-aposentação sem efectividade de serviço, aos 36 anos de serviço para efeitos de reforma ou 55 anos de
idade, como forma de travar o envelhecimento do efectivo;


Tendo em conta o referido, qual a posição do vosso Partido relativamente às questões acima mencionadas e de que forma
deseja incluí-las no Estatuto Profissional da PSP, caso concorde com as mesmas.

1 O Código Penal estipula que a agressão a agentes da autoridade é crime público.
	Todavia, o mesmo Código determina que após as medidas de polícia, o agressor seja colocado em liberdade e notificado para comparecer no Tribunal competente, o que muitos não cumprem. Para a ASPP/PSP, estas medidas não só
não protegem os Profissionais da Polícia, como podem pôr em causa a própria autoridade do Estado. Qual a posição
do Partido relativamente a esta matéria?
2	A ASPP/PSP tem procurado contribuir para uma melhor articulação entre as Forças e Serviços de Segurança (FSS) que
compõem o Sistema de Segurança Interna. Consciente das insuficiências do sistema, quais as medidas que o Partido
defende com vista a uma coordenação mais eficaz entre as FSS?

3	Qual o modelo que pretendem para as Polícias Municipais? Na estratégia do próximo Governo para a programação
da política de segurança interna, as Polícias Municipais devem fazer parte dessa programação?

4	Muitos dos elementos dos quadros da PSP têm aumentado as suas habilitações profissionais e académicas, tanto por
iniciativa da Instituição como por iniciativa própria. No entanto, a Instituição tem desvalorizado, intencionalmente
ou por falta de visão racional, esses quadros, de acordo com os seus níveis habilitacionais, levando-os, a abandonar a
Instituição e outros a assumirem posturas de passividade preocupante, transmitindo um sentimento de revolta e de
frustração nunca antes detectado. Seria de todo conveniente que a PSP conseguisse reabilitar as mais-valias dos seus
quadros, a exemplo do que se faz em outros sectores públicos. Qual a opinião do Partido sobre esta matéria?
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CDS-PP
CDS - Partido Popular
O CDS-PP optou por respostas abrangentes,
onde as várias questões se interligam.
1 O CDS é contra qualquer tentativa de equiparação das
funções das FSS às regras da função pública e propõe o reconhecimento do risco, da disponibilidade permanente e
da especificidade das funções de segurança. Neste sentido,
não só se propõe a reconhecer essa especificidade em matérias como o direito à saúde, como se mostra disponível
a abordar, com determinação, a questão do regime remuneratório das Forças de Segurança, evitando critérios avulsos na fixação do seu montante e visando o aumento da
remuneração base mensal, eliminando discricionariedades
na atribuição da remuneração de cada agente, nomeadamente aqueles que são baseados em critérios inaplicáveis,
atentas à especificidade da função, como a “produtividade” em termos de autos e/ou de coimas estradais. Do
mesmo modo, a progressão na carreira deve ter em conta
critérios mais objectivos de avaliação que constituam uma
correcta ponderação entre a formação profissional e académica dos agentes (que deve ser promovida e reforçada)
e a experiência no “terreno”. Ao mesmo tempo, queremos
ainda retirar das Forças de Segurança tarefas de carácter
burocrático, como pedidos de situação patrimonial de réus,
certo tipo de notificações, apreensões e penhoras quando
a avaliação de risco seja diminuta ou inexistente. Por tudo
isto, e sem prejuízo dos demais direitos hoje reconhecidos,
o CDS mantém a sua posição de recusa do reconhecimento
do direito á greve, enquanto condição do reconhecimento
da especificidade da função policial.

2 A coordenação, cooperação e partilha de informação
entre as diversas forças e serviços de segurança que se encontram repartidas por diversos ministérios é um tema de
habitual reflexão. Na análise deste problema, poderemos
ter uma abordagem mais conceptual ou mais pragmática.
No primeiro ângulo de análise, conceptualmente, o CDS recusa passar os próximos 4 anos enredado numa discussão
teórica sobre a criação de uma polícia única, ou sobre fusões, cisões e incorporações de qualquer das forças e serviços de segurança actualmente existentes. Na verdade, essas
propostas, mais do que objectivos de carácter operacional,
podem visar a redução tecnocrática do investimento nas
polícias. Não garantem qualquer ganho de segurança para
os Portugueses.
Depois da fracassada reestruturação das forças de segurança na divisão de parcelas de território antes partilhadas,

os Portugueses dispensam novos factores de instabilidade nas
instituições e na sua relação de proximidade com os cidadãos.
O CDS considera, por isso, preferível e desejável que
um só Ministério tutele as forças e serviços de segurança que são diferentes entre si mas carecem de direcção
forte, coordenação operacional e uma coerente política
de meios humanos, financeiros, operacionais e legais,
sem esquecer a necessária clarificação do papel das polícias municipais e o carácter inspectivo que o MAI deve
ter da sua acção que deve limitar-se à estrita libertação
das polícias para o cumprimento das suas funções. O que
certamente não pode voltar a acontecer é o Ministério da
Administração Interna agir descoordenadamente com o
Ministério da Justiça. Não pode o trabalho da polícia ser
desfeito e até traído pelo sistema judicial, na aplicação de
leis propostas pelo Ministério da Justiça. Se a solução da
tutela única, comum em países europeus, não for imediatamente exequível, o CDS considera que o patamar mínimo para realizar uma política de segurança digna desse
nome é que o próximo MAI superintenda, pelo menos, a
revisão das leis penais, processuais penais (nomeadamente no que toca a crimes contra polícias) e de execução de
penas, bem como política de prisões. De outro modo, não
é possível dar garantias de uma política segura. Na verdade, todo o sistema de coordenação, cooperação e partilha
de informação, bem como de elaboração de leis penais,
leis processuais penais e de execução de penas deve ser
baseado numa política coerente e não, como tantas vezes
se viu nesta legislatura, ser objecto de diferendos entre
Ministros, Directores-gerais e responsáveis das polícias.
Assim, o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna
deve trabalhar na tutela do MAI.
Os compromissos em relação a efectivos também devem
ser precisos. O CDS defende o reforço do patrulhamento de
proximidade com a resolução do défice de agentes, militares e investigadores da PSP, GNR e PJ, através da abertura
imediata de concurso para o recrutamento e incorporação
de novos 2500 novos agentes para a PSP, 1200 militares para
a GNR e 300 investigadores criminais, forenses e periciais
para a PJ, especialmente para as áreas metropolitanas de
Lisboa, Porto e Setúbal.
Para garantir uma política de segurança eficaz, é também
necessário alterar a Lei de Programação das Forças e Serviços
de Segurança e elaborar um Plano a quatro anos, de recuperação, reconstrução e construção de esquadras e quartéis das
forças e serviços de segurança. Não deve continuar a ficção
de uma política de infra-estruturas que não se cumpre.
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PCP
Partido Comunista Português
Nota prévia do PCP
Antes de entrar nas respostas directas às questões que nos
colocaram gostaríamos de referir que para o PCP, os problemas da criminalidade e da segurança dos cidadãos não são
resolúveis exclusivamente com medidas de natureza policial.
As respostas adequadas para os problemas de segurança
pública, para além de medidas de natureza policial devem
procurar-se no quadro das políticas de natureza económica
e social, no combate à toxicodependência, na ocupação dos
tempos livres da juventude, na integração social dos imigrantes, no urbanismo, mas também nas opções de política
de segurança interna e nas medidas concretas e urgentes
que delas decorrem. Nessa medida é necessário um conjunto de orientações para a política de segurança interna que
aproxime a polícia dos cidadãos; que dote as forças de segurança com os meios suficientes e adequados; que dinamize
a intervenção das populações, das comunidades locais, das
autarquias, e evidentemente das forças de segurança, no
debate das soluções para os problemas de segurança.
Assim o PCP entende que:
a) as forças e serviços de segurança devem ter natureza civil;
b)	as políticas e policiais de proximidade e outras, necessitam de ser implementadas com maior celeridade. Promessas não faltam. O que falta é a sua concretização;
c)	se libertem os agentes das Forças de Segurança em funções burocráticas que não exigem formação policial para
que estes possam estar em funções de prevenção e vigilância, nas ruas, nos bairros, nas escolas;
d)	se coordenem com eficácia a cooperação entre as diversas forças e serviços de segurança, nomeadamente, entre as que actuam na mesma área ou áreas limítrofes;
e)	se motivem os agentes de segurança e que se lhes atribua um estatuto que determine uma remuneração digna, subsídios específicos, seguro de acidentes pessoais e
o exercício de direitos de cidadania - sindicato ou associação socioprofissional;
f)	se dê um forte combate ao tráfico de droga, aos supermercados de droga conhecidos e aos branqueamento de
capitais.

Respostas
1.a) Sim, defendemos a exclusão da Lei 12A, aliás, em termos gerais, não concordamos com a Lei 12A.
1.b) Através de Legislação específica referente ao regime de
vinculação, remunerações, carreiras e segurança de trabalho.
1.c) Na discussão na Assembleia da Republica, sobre a petição para o reconhecimento legal do direito à greve por

parte dos profissionais da PSP, o Grupo Parlamentar do PCP
reconheceu não apenas a legitimidade desta petição mas
também a justeza da pretensão que é solicitada.
O direito à greve não pode ser entendido pelo legislador
como uma faculdade excepcional que é reconhecida apenas
a algumas categorias de trabalhadores. O direito à greve
é um direito fundamental dos trabalhadores, amplamente
consagrado no artigo 57.º da Constituição.
A lei sindical da PSP correspondeu a um amplo consenso
da AR e constituiu um progresso assinalável, na medida em
que veio reconhecer o direito de associação sindical na PSP,
após uma luta de muitos anos dos profissionais desta força
de segurança para que esse objectivo se tornasse realidade.
Essa lei correspondeu ao consenso possível na altura e não
reconheceu o direito à greve.
Há muitos sectores de actividade que cumprem funções
sociais indeclináveis nos quais é reconhecido aos respectivos
trabalhadores - e bem - o direito à greve, sem que daí decorram problemas inultrapassáveis.
A garantia de funções sociais impreteríveis não se faz
proibindo o direito à greve. Faz-se garantindo serviços mínimos de uma forma adequada. Aliás, há forças de segurança
portuguesas que não são nem mais nem menos importantes
do que a PSP, cujos profissionais podem recorrer à greve, e
não é por isso que os problemas da criminalidade se agravam.
Acresce que a petição tem uma causa imediata que merece atenção, que é o reiterado incumprimento da lei sindical
da PSP por parte de sucessivos governos. A Lei n.º 14/2002
consagra o direito de negociação colectiva e direitos de participação dos sindicatos representativos do pessoal da PSP,
que têm vindo a ser sistematicamente desrespeitados. Nunca
houve qualquer negociação nem audição séria dos sindicatos
sobre aumentos de vencimentos, horários de trabalho, pagamento de trabalho extraordinário ou nocturno ou quaisquer
outros assuntos relativos às condições de trabalho.
Os profissionais da PSP têm muitas razões de queixa do
poder político; os seus direitos têm sido lesados; as suas
condições de trabalho, já de si extremamente exigentes e
difíceis, têm sido agravadas e os seus direitos sindicais têm
sido ignorados.
Ao manifestar a sua compreensão e solidariedade para
com a reivindicação constante dessa petição, o PCP manifesta a sua solidariedade para com os profissionais da PSP e
exige, desde já, o cumprimento integral dos direitos que a
Constituição e a lei já lhes conferem.
2a.b.c.) Concordamos. Com essas reivindicações dos profissionais da PSP e da sua ASPP e recordamos que nalguns
casos correspondem a direitos recentemente retirados pelo
Governo PS/Sócrates.
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PCP
Segunda parte
1) Já apresentámos na AR uma proposta sobre prisão preventiva para evitar essas situações e simultaneamente num outro
plano fazemos notar que a multiplicação de casos de violação
do exercício de direitos e liberdades das populações, em particular dos trabalhadores e da juventude, através de acções directas abusivas ou com recurso à intimidação ou à perseguição
por via disciplinar, policial ou judicial – próprias de um Estado
policial –, visam instalar um clima de intimidação, destinado a
enfraquecer a luta por direitos e dificultar o seu exercício.
Não é tolerável num regime democrático a actuação de
diversas autoridades, como governadores civis, forças de segurança, directores gerais ou regionais, presidentes de câmara, ou mesmo entidades privadas, com o objectivo de impedir
ou limitar o exercício do direito à greve, a realização de reuniões, manifestações, plenários de trabalhadores, distribuições
de documentos, recolha de assinaturas ou afixação de mensagens de natureza política, sindical ou de mera cidadania.
2) A aprovação da Lei de Segurança Interna e a criação do
cargo de Secretário-geral do Sistema de Segurança Interna;
a fusão dos Serviços de Informações sob tutela directa do
Primeiro-Ministro; a total ausência de fiscalização democrática desses serviços; a pressão no sentido de permitir a
realização de escutas telefónicas pelos serviços de informações; a criação de condições para uma total devassa da privacidade dos cidadãos; a adopção de medidas especiais de
polícia; o tratamento e intercâmbio de dados pessoais entre
serviços nacionais e internacionais sem qualquer controlo
democrático; o controlo governamental de toda a informação policial e criminal, colocam a premência de travar a
marcha forçada para a criação de um Estado securitário e
para a governamentalização deste sector que põe em causa
valores essenciais do Estado de Direito Democrático.
É imperioso rever a legislação relativa ao sistema de segurança interna e dos serviços de informações, garantindo
o seu efectivo um controlo democrático, prevenindo actuações ilegais e evitando a concentração excessiva de poderes
no poder executivo. O mesmo se impõe quanto ao regime
do segredo de Estado, de forma a consagrar a sua excepcionalidade e a fiscalizar a sua utilização.
A subida da criminalidade e o crescente sentimento de
insegurança entre a população do País constituem a mais
forte acusação à política global deste governo e às suas erradas concepções e opções de segurança.
O aumento do crime, consequência lógica da degradação da situação económica e social, é potenciado pela
ruptura dos programas de policiamento de proximidade,
traduzida na gritante escassez de agentes policiais afectos
a missões de policiamento.
Este é o resultado de uma política de segurança marcada por desígnios economicistas e pelo desinvestimento,

pela degradação das condições de trabalho, desrespeito
pelos direitos e dignidade dos profissionais das forças de
segurança e seus legítimos representantes associativos. Mas
sobretudo por reformas legislativas desadequadas impostas
pela actual maioria - Lei de Segurança Interna e leis orgânicas e reestruturação das Forças e Serviços de Segurança - de
facto dirigidas para o reforço da concentração de efectivos
e medidas de tipo securitário.
Importa avaliar a necessidade e as possibilidades de evolução para um novo quadro organizativo das forças e serviços de segurança, no âmbito da preparação de uma Lei de
Grandes Opções de Segurança Interna, ancorada nos desígnios constitucionais.
A segurança e tranquilidade dos cidadãos, um valor inseparável do exercício das suas liberdades, exige uma forte
aposta na prevenção e no policiamento de proximidade,
capaz de promover o envolvimento das populações e o seu
próximo relacionamento com as forças de segurança, para
o qual os conselhos municipais de segurança devem ser chamados a dar importante contributo.
Impõe-se também o reforço dos meios de acompanhamento e fiscalização da execução da lei de programação de
investimentos nas forças de segurança, a melhoria das respectivas instalações e equipamentos, dotadas do número
de efectivos suficiente, adequando o dispositivo policial à
missão fundamental de garantir a segurança e tranquilidade das populações.
Umas forças de segurança ao serviço da democracia e organizadas em moldes democráticos, exigem a sua não instrumentalização em conflitos laborais ao lado do patronato
e contra os trabalhadores ou para impedir o exercício das
liberdades cívicas e do direito ao protesto. E exigem também o respeito pelos direitos sindicais e sócio-profissionais
dos seus elementos.
A manutenção da natureza militar a forças de segurança como a GNR ou a Polícia Marítima, contraria a natureza
própria das suas missões, limita de forma abusiva os direitos
dos seus profissionais, e não é consentânea com a distinção
constitucional existente entre as Forças Armadas e as Forças
de Segurança.
3) É necessário inverter a progressiva alienação de responsabilidades na área da segurança das populações, dando
firme combate à privatização da segurança, contrariando,
não apenas o crescimento exponencial das policias privadas, como a municipalização da segurança, que oneram politicamente os municípios numa área cuja responsabilidade
lhes está constitucionalmente vedada.
4) Concordamos com a referida reclassificação profissional.
É sabido que qualquer reforma credível e eficaz tem que
exigir investimentos nas componentes de pessoal, dos equipamentos, na formação e na dignidade funcional, profissional e estatutária dos agentes de polícia. d
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“Jornalistas estão mais

desprotegidos”

Alfredo Maia, Presidente do Sindicato dos Jornalistas (SJ), falou a “O Crachá” sobre o
momento que se vive na Comunicação Social e das relações entre jornalistas e a PSP. O
dirigente do SJ abordou ainda as alterações legislativas que se verificaram nos últimos anos
e faz uma avaliação negativa das mesmas, sem esquecer a precariedade laboral existente
entre profissionais da comunicação em Portugal.
As notícias relacionadas com a criminalidade são sempre sensíveis; mesmo tratando-se de relatos da insegurança objectiva e factual, também mexem com o sentimento de insegurança. Considera que os órgãos de comunicação social têm
contribuído para o aumento do sentimento de insegurança?
Como se faz a gestão da informação sem cair em alarmismos?
A percepção da insegurança resulta da informação que os
cidadãos recebem e também da forma como esta é transmitida. Não possuo elementos aferidos cientificamente,
nem sequer dados estatísticos que me permitam suportar
uma opinião sem risco de desmentido. Mas creio existir uma
relação muito estreita entre essa percepção e as transformações na comunicação social, especialmente com a quase
hiper-valorização dos assuntos de criminalidade e segurança pela televisão – sem dúvida o meio mais poderoso – que
veio a contaminar os outros media. Há décadas que as notícias sobre criminalidade constituíam rotina diária na imprensa, mas a forma como chegava aos cidadãos, mesmo
quando os jornais tinham maiores tiragens, produzia um
efeito menos dramático. Se a leitura de jornal é selectiva e
muitos leitores nem sequer lêem as secções de polícia, o espectador de televisão, pelo contrário, é colhido de surpresa
pela apresentação das notícias, não pode escolhê-las. Se na
imprensa os eventos têm uma expressão regionalizada, na
televisão o acontecimento ganha importância nacional. E,
se tem importância nacional, é porque é grave. O tratamento de temas como a segurança exige um especial cuidado
de rigor e de ponderação, não só para evitar a criação de

ondas de alarmismo, mas sobretudo para dar aos cidadãos
uma “ideia” o mais completa e objectiva da realidade, para
que sejam eles a avaliar a realidade e não para que fiquem
à mercê de uma construção.
Uma nova política de comunicação na PSP significaria mais
e melhor informação para os jornalistas, com consequências positivas na qualidade das notícias? Qual seria o modelo mais adequado?
A “comunicação” entre a PSP e os jornalistas alterou-se radicalmente, retirando ao jornalista a capacidade de seleccionar as ocorrências susceptíveis de se transformarem em
notícia e colocando a selecção exclusivamente nas mãos da
Polícia. Até há alguns anos, os jornalistas de polícia consultavam directamente os mapas, tomavam notas das ocorrências que lhes parecia revestir interesse jornalístico e tinham
oportunidade de obter informações complementares junto
do oficial de relações públicas ou do oficial de dia. Por outro lado, os comandos distritais realizavam com os jornalistas brieffings mensais sobre a sua actividade, o que permitia
leituras contextualizadas, inclusivamente com o fornecimento de estatísticas e a oportunidade de esclarecimentos.
Nos últimos anos, instalou-se a rotina comunicacional através do envio de comunicados que filtram as informações
segundo a perspectiva e os interesses das forças de segurança. Sinceramente, não tenho ideias acabadas sobre qual o
modelo mais apropriado que garanta a um tempo o acesso
dos jornalistas à informação, contribua para um jornalismo
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de mais qualidade e previna o risco de violação de direitos
das pessoas objecto da missão policial. Mas seria útil que a
PSP reflectisse sobre este problema com os jornalistas, em
particular com as suas organizações.
Pelo que conhece da realidade jornalística, houve, nos últimos anos, melhorias na relação entre a PSP e a Imprensa?
Sinceramente, não possuo informação suficiente, hoje, sobre
essa relação para poder formular uma opinião e uma resposta.
A percepção que tenho – e que resulta da minha observação indirecta e que só em circunstâncias muito episódicas implica um
contacto com a PSP – é que se trata de uma relação porventura
demasiado formal e “fria”. Mas peço que releve o facto de se
tratar de uma impressão. E, como impressão, pode ser injusta.
Considera que o papel dos Sindicatos da PSP também serve para atenuar e ajudar a colmatar eventuais falhas no
relacionamento entre jornalistas e PSP, dando, ao mesmo
tempo, uma dimensão mais humana da Instituição?

Os sindicatos contribuem para levar para o interior da corporação a consciência de classe, a
ideia da fraternidade entre todos os trabalhadores e a urgência do conhecimento de outras
realidades profissionais. Não é por acaso que uma das
ideias fundadoras do sindicalismo na Polícia foi justamente essa e que, por isso, o objectivo de uma Polícia civilista
esteve sempre presente. Tive o privilégio – profissional e
cívico – de acompanhar esse processo desde os tempos do

sindicalismo clandestino, quando profissionais da PSP eram
perseguidos pela hierarquia, realizavam reuniões às escondidas e os seus dirigentes tinham que marcar os encontros
com jornalistas em sítios esconsos e usar todos os cuidados.
Retenho na memória o jantar de solidariedade, em Matosinhos, com os polícias violentamente reprimidos no Terreiro
do Paço. De punho no ar, alguns até fardados, gritavam:
“Fascismo nunca mais!” Nessa noite, percebi que já não haveria retrocesso num combate justo. Não me enganei.
A utilidade dos Sindicatos tem sido, nos últimos anos, colocada em causa das mais diversas formas, procurando descredibilizar o trabalho e a importância que têm. São várias
as acusações, considerando-os um entrave à evolução das
carreiras e instituições que representam. O SJ também sentiu esta forma de pressão?
O Sindicato dos Jornalistas sente o problema de uma forma
particularmente intensa. Desde logo ao nível da sindicalização e da organização sindical nas empresas. A agravar uma
certa formatação ideológica de pendor anti-sindical (e tantas vezes com laivos antidemocráticos), tendente a desacreditar o movimento sindical e a importância dos sindicatos na
vida das empresas, das instituições e da sociedade, há quem
procure dissuadir os jovens de se sindicalizarem. Com frequência chegam-nos relatos de chefias que ameaçam estagiários com o pretexto de que “a empresa não gosta nada de
sindicalistas”. Num sindicato que representa uma classe que
tem por missão difundir os valores da liberdade e da demo-
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notícia, o mesmo documento deve ser tratado pelo jornalista (aparentemente dispensável) de uma forma muito mais
enriquecedora do que no passado. No passado, o jornalista
talvez pudesse limitar-se a fazer a síntese do documento a
que raros acediam; agora, é bom que o complemente com
outros dados, com opiniões de outras fontes.
Houve alterações legislativas importantes no que diz respeito ao segredo de justiça, Lei da Imprensa e Estatuto do
Jornalista. A qualidade da informação melhorou e os direitos dos jornalistas ficaram mais protegidos?
Manifestamente os jornalistas ficaram mais desprotegidos.
O regime do segredo de justiça é e deverá continuar a ser
um terreno complexo e controverso, onde se observam
tensões naturais entre os direitos e garantias dos jornalistas, por um lado, e dos cidadãos, por outro. Trata-se de um
tema que justifica diálogo sereno, de modo a que todos os
interesses sejam acautelados. Mas as questões que no imediato se colocam aos jornalistas – e também aos cidadãos,
ainda que possa não parecer - prendem-se com a revisão do
seu Estatuto. Destaco as normas que permitem às hierarquias procederem a alterações de trabalhos mesmo sem a
autorização do autor e as que legitimam a apropriação das
criações jornalísticas pelas empresas e grupos económicos.
As primeiras traduzem um risco muito sério de censura interna e de manipulação da informação. As segundas conduzem à perda de diversidade informativa e grave risco para
o pluralismo.
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cracia e até de escrutinar o nível de cumprimento de direitos
individuais e colectivos dos cidadãos, é muito preocupante
que tenhamos inúmeros sócios clandestinos, isto é, que as
empresas nem sonham que estão inscritos no Sindicato.
A importância da Comunicação Social como veículo de
transmissão da realidade sofreu alterações profundas, com
a introdução das novas tecnologias e o recurso a fontes
de informação alternativas. O papel dos jornalistas perdeu
relevância nesta nova realidade?
Penso que ganhou mais importância, ao contrário do que
muitas vezes se pensa. É certo que os cidadãos e as instituições dispõem de meios alternativos para a obtenção e a
difusão de informação. Mas continuará a ser indispensável
a função de mediação desinteressada (se é que isso é verdadeiramente possível…) entre os acontecimentos e o público. E será mais exigente o seu trabalho. A disseminação
das tecnologias de informação e comunicação traduz-se em
consequências muito positivas como a facilidade de acesso
a informações que no passado estavam reservadas a elites
e a alguns jornalistas. Isso significa por exemplo que qualquer cidadão pode obter directamente um relatório ou um
estudo sobre os mais variados assuntos, encarregando-se
ele próprio de analisá-lo. Mas também significa que, sendo

A criação da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, com mais poderes e competências que a extinta Alta
Autoridade para a Comunicação Social, foi uma mais-valia
ou um obstáculo para o direito de informar?
As nossas críticas ao processo de criação da ERC não se prendem especialmente com as competências do Regulador nem
tão-pouco com a existência de regulação. Justamente porque defendemos a regulação do sector como garantia de
que os direitos dos cidadãos são acautelados. O que pomos
em causa é a sua composição e a extracção dos membros do
Conselho Regulador da ERC. Por um lado, entendemos que
a regulação da comunicação social não deve dispensar a
participação dos jornalistas e das empresas, assim como das
universidades e da sociedade civil, através de representação
própria. Por outro lado, a eleição dos cinco membros pela
maioria parlamentar de turno assenta exclusivamente num
negócio entre os dois principais partidos representados na
Assembleia da República, com grave risco de partidarização
do Conselho Regulador.
A precariedade laboral nos meios de informação é uma realidade conhecida. Esta situação não condiciona a independência e isenção dos profissionais da área?
Condiciona e é uma das ameaças mais sérias à liberdade de
imprensa. É preciso sublinhar que não colocamos a questão da precariedade apenas na sua dimensão objectiva, isto
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é, quanto à natureza do vínculo contratual (recibo verde –
verdadeiro ou falso - ou contrato a termo). Mas também na
sua dimensão subjectiva, que tem a ver com a percepção da
insegurança no emprego. Inúmeros jornalistas que se julgavam seguros nos seus postos de trabalho foram objecto
de reestruturações em redacções que levaram ao seu desemprego. Ora, a necessidade, tantas vezes vital, de manter
um emprego mesmo com vínculo contratual precário ou de
assegurar que, aconteça o que acontecer, não se será despedido estando no quadro, gera o mais eficaz inimigo da
liberdade: o medo. Com medo, é mais difícil ser um profissional escrupuloso em relação aos valores essenciais da profissão quando a ordem vigente é publicar os materiais de
qualquer maneira para assegurar audiências. Com medo, é
muito mais difícil estar atento aos problemas dos outros e
ser solidário quando os outros precisam ou são incapazes de
se defenderem sozinhos. Com medo, é mais complicado tocar em assuntos que podem ser do desagrado do patrão ou
pôr em causa interesses do grupo económico. Com medo, é
mais difícil fazer valer a razão.
Nos últimos anos fecharam vários títulos importantes do
panorama da informação. Deveu-se à existência de uma
concorrência saudável, ou à concentração de órgãos de

informação em grupos económicos que asfixiam projectos
mais pequenos?
Quando um jornal encerra ou se anuncia o seu encerramento, surgem muitas vozes de preocupação e dou-me a dar
conta que tinha muitos amigos. Mas há uma pergunta que
se deve fazer: se tinha tantos amigos, por que razões tinha
tão poucos leitores. Sem dúvida que muitas causas confluem para o desfecho final. Há problemas de concorrência
e há problemas de concentração; há problemas de gestão e
há excessivas expectativas de lucro pelo lucro; há problemas
como a perda de hábitos de leitura de publicações e há problemas que se agravam como a perda do poder de compra.
Ser jornalista ainda é uma profissão que se segue por paixão ou passou a mais uma saída no mercado laboral?
É uma profissão apaixonante que só se pode viver plenamente se for vivida com paixão. Sem paixão, é outra coisa,
não é jornalismo. O jornalismo só se realiza numa permanente inquietação com o girar do Mundo, num questionamento incessante dos factos, numa demanda militante de
explicações para as coisas, numa dedicada procura da verdade e numa disponibilidade permanente para a perplexidade, para a surpresa, para a contrariedade. O resto é apenas um exercício tecnicista, mecanizado e indiferente. d
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Eleições para o Conselho Superior de Polícia
e Conselho de Deontologia e Disciplina

Vitória
dos Profissionais da Polícia
Decorreram em 18 de Junho
as eleições para o Conselho
Superior de Polícia e Conselho
de Deontologia e Disciplina da
Polícia de Segurança Pública.
A votação expressa pelos
Profissionais da PSP foi clara,
com a ASPP/PSP a conseguir
eleger a totalidade (quatro)
dos representantes para o
Conselho Superior de Polícia,
com 70% dos Profissionais
votantes. Já para o Conselho
de Deontologia e Disciplina,
a ASPP/PSP recolheu 71% dos
votos expressos, elegendo
assim, também a totalidade
(três) dos lugares em disputa.

A ASPP/PSP considera assim que ficou mais uma vez claro a consistência da actividade sindical desenvolvida por este sindicato. A responsabilidade, coerência e determinação de quem defende os Profissionais da PSP gerou o grau de confiança que é depositado neste
Sindicato por aqueles que representa, independentemente de serem
ou não filiados nesta organização.
A defesa intransigente dos direitos dos Profissionais da PSP continua a ter o merecido reconhecimento por parte daqueles que realmente se sentem prejudicados e desrespeitados pelos últimos anos
de propaganda governamental em relação à segurança pública e à
PSP, que não existiria sem o empenho de todos os Polícias.

O que são os dois organismos:
Conselho Superior de Polícia
1.	O Conselho Superior de Polícia (CSP) é um órgão consultivo do
director nacional ao qual compete pronunciar-se sobre os assuntos relativos à actividade da PSP e sua relação com as populações,
apoiar a decisão do director nacional em assuntos de particular
relevância e, em especial:
a)	Emitir parecer sobre os objectivos, necessidades e planos estratégicos da PSP e a sua execução;
b)	Pronunciar-se sobre as providências legais ou regulamentares
que digam respeito à PSP, quando solicitado;
c)	Pronunciar-se, a solicitação do ministro da tutela, sobre quaisquer assuntos que digam respeito à PSP.

Conselho de Deontologia e Disciplina
1.	O Conselho de Deontologia e Disciplina (CDD) é um órgão de carácter consultivo do director nacional, ao qual compete apreciar e
emitir parecer sobre os assuntos que lhe sejam submetidos em
matéria de deontologia e disciplina e exercer as competências
que a lei e o regulamento disciplinar lhe conferem. d
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Novos Profissionais chegaram no final de 2009

Bem-vindos
a um novo modo de vida
A Polícia de Segurança Pública acolheu 903 novos Profissionais saídos da Escola Prática de Polícia, após a realização
do curso, com a duração de nove meses. Aos novos Profissionais, a ASPP/PSP deseja as maiores felicidades pessoais
e profissionais, na nova carreira que escolheram abraçar e
acredita que será merecedora da sua confiança na defesa
dos direitos e aspirações de todos nós.

Um novo modo de vida
Não sendo uma tarefa fácil, a que têm agora pela
frente, a ASPP/PSP acredita que todos os novos Polícias darão os seus melhor em prol da defesa
dos cidadãos e do normal funcionamento

da sociedade. Ser Polícia vai muito além
de ser apenas uma profissão, é, acima
de tudo um modo de vida, que exige
muito de todos nós, mesmo que nem
sempre esse esforço seja reconhecido.
Cabe a nós, também, Profissionais da
Polícia, inverter esta tendência e lutar
para que todos nos sintamos realizados
na tarefa nobre que desempenhamos.

Número insuficiente
Apesar de ser um reforço importante
do efectivo, está ainda longe de colmatar as necessidades da Instituição
e das populações, principalmente, depois da reorganização territorial do
dispositivo, que trouxe mais população e uma maior área de intervenção
da PSP. A ASPP/PSP considera que
este défice foi agravado pela inexistência de concursos para ingresso na
PSP em 2005 e 2006, apesar dos muitos
alertas feitos por este Sindicato, que
reforçavam a necessidade de ajustar
o número de efectivos às necessidades
da Segurança Pública. d
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Braga

Objectivos alcançados
1	As instalações deste Comando
Distrital são precárias e, como tal,
a Direcção Distrital da ASPP/PSP
teve que intervir junto do Comandante, a fim de se encontrar uma
solução para o espaço físico da
oficina deste Comando, em virtude de, na parte superior daquele
edifico, laborar o Núcleo de Armas
e Explosivos, e suspeitou-se que os
gases acumulados na oficina afectariam a parte superior do mesmo
e poriam em causa a saúde dos elementos que aí laboram. O Comando deu instruções para a tomada
de medidas que permitissem a melhor circulação de ar.
2	Algumas coberturas dos anexos
deste Comando são de telhas lusali-

te e dado ao risco de saúde que poderá ter influência nos elementos
que laboram nos anexos em referência, foi pedida uma reunião com
o Comandante, a fim de as coberturas em causa serem substituídas por
outras, tendo a Direcção Distrital
da ASPP/PSP conhecimento de que
a Direcção Nacional já deu ordens
a este Comando Distrital para que
proceda à sua substituição.
A Direcção Distrital da ASPP/PSP começou a ter dificuldades no sentido de
tentar resolver alguns problemas que
vão surgindo no dia-a-dia, levando-a
a pronunciar-se junto da Direcção Nacional da ASPP/PSP, para manifestar a
necessidade de um espaço físico para
a Distrital deste Comando. A Direcção

Nacional da ASPP/PSP analisou e foi
adquirida uma sede, que foi inaugurada durante o ano de 2009.
Para além dos problemas acima
mencionados, outros já foram resolvidos, havendo ainda alguns que se
encontram em agenda, a fim de serem
colocados à Administração deste Comando de Polícia.
A nossa filosofia de trabalho é
abraçar as causas para dar uma melhor qualidade de vida aos Polícias,
bem como uma melhor prestação de
serviço ao cidadão. d

António José Pereira
Portilho Meireles Devesa
Presidente da Direcção Distrital de Braga

Setúbal
Novos Tempos
O momento que as sociedades ocidentais atravessam, no sentido daquela que
parece ser hoje uma vulnerabilidade
constatada face aos novos vírus que nos
assolam, fazem-nos sentir que, de facto,
ou se mudam as mentalidades e os procedimentos, no sentido de nos tornarmos de facto mais assépticos nos nossos
hábitos de prevenção ou vamos continuar a lamentar, cada vez mais, os efeitos nefastos destes tipos de ameaças.
Em Portugal temos tido ao longo
dos anos e de um modo genérico, por
hábito considerar, que esta ideia de
prevenção, no que toca à utilização
de equipamentos e institucionalização
de métodos que visem a protecção individual e colectiva, está associada a
sentimentos de fraca motivação para
o desempenho profissional, principalmente naquelas áreas ou sectores de
actividade onde a especialização e o
rigor dos procedimentos ainda não é
tida nem sentida como algo de funda-

mental para salvaguardar uma ideia
segurança e de profissionalismo sério
no exercício da própria actividade.
Temos exemplos vários e para todos os gostos, bastando para isso estar
atento aos vários acontecimentos, por
vezes trágicos, que são noticiados pelos órgãos de comunicação social.
Poderíamos, sem dúvida, estar muito mais à frente se as formas de pensar os vários sistemas incluíssem este
módulo ou ideia de prevenção, em
vez de pensar na ideia, tipicamente
portuguesa, de desenrascanço “ o conhecidíssimo: Logo se Vê “, se algo de
comprometedor, relativo à integridade pessoal dos funcionários, suceder.
Na PSP, muito em particular, este
aspecto do risco, associado à possibilidade que os elementos policiais têm,
de contrair uma das várias doenças
virulentas ou infecto contagiosas, no
exercício das suas funções profissionais, é mais um dos aspectos de vulne-

rabilidade que no capítulo da prevenção que é exigível que se assegure, há
muito a fazer e a acautelar.
A ASPP/PSP apela para que, também aqui, a tutela coloque as medidas
economicistas de lado e aproveite
esta oportunidade no sentido de serem criados e mantidos mecanismos
de prevenção e de segurança acrescida
para todos os elementos policiais, não
só para estancar a proliferação do vírus da Gripe A, mas também para prosseguir, para além desta situação, um
rumo de efectivo progresso na institucionalização de medidas de protecção,
despiste, controlo e tratamento, face
a cenários do quotidiano e de perigo
eminente, em que se vêem por vezes
e particularmente a actuar, a par de
profissionais doutros ramos, as forças
policiais de segurança. d
António Loura
Presidente da Direcção Distrital de Setúbal
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Iniciativas
ASPP/PSP
O ano de 2009 ficou marcado por várias iniciativas de cariz social e desportivo em que
a ASPP/PSP participou e organizou. Cada vez
mais, os eventos para lá da tradicional acção
sindical servem para unir Profissionais da Polícia, dando, ao mesmo tempo, sinais de abertura dos recursos humanos da instituição PSP
para lá das fardas que vemos nas ruas.
Assim, a Distrital de Beja levou a cabo o já
tradicional Torneio de Tiro aos Pratos, a Distrital do Porto organizou o IV Torneio de Voleibol de Praia e o IV Passeio de Cicloturismo.
Em Lisboa, a Distrital da ASPP/PSP associouse à MIMAR – Centro de Acolhimento para
Crianças – e desenvolveu uma caminhada no
Parque Natural de Sintra tendo em vista a recolha de fundos para esta instituição. d
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Sindicalismo
os novos
Um Sindicato é uma associação
de trabalhadores tendo como
função defender os seus interesses
e direitos enquanto tais. Cada
trabalhador é livre de participar
na constituição de um sindicato
e dele se tornar sócio, sendo
o conjunto dos trabalhadores
organizados num sindicato livre
de estruturar e regular o seu
funcionamento e definir as formas
e os objectivos da acção colectiva.
Um Sindicato é uma associação
permanente de trabalhadores
para a defesa e promoção dos
seus interesses socioprofissionais.
Concretamente, a Associação
Sindical dos Profissionais de Policia
(ASPP/PSP) é a maior associação
sindical constituída pelos Policias,
nele filiados, que exercem a
sua actividade profissional,
independentemente da natureza
pública da entidade empregadora.

desafios

É preciso perceber o que é o sindicalismo. O sindicalismo tem
origem nas corporações de ofício na Europa medieval. Foi
durante a revolução industrial (Século XVIII) na Inglaterra,
que os trabalhadores, (indústrias têxteis), doentes e desempregados se encontravam nas sociedades de socorro mútuos.
É da necessidade, que nasce o movimento sindical, primeiro como acção social de protecção, depois como forma
de combate ao abuso do capitalismo. Nascem os Sindicatos,
instituições organizadas dos trabalhadores na luta pelos
seus direitos perante os governos e especialmente em relação aos empresários. Nos dias que correm a acção sindicalista é naturalmente uma luta de classes. Por isso, os Sindicatos são órgãos de luta política.
Actualmente, o sindicalismo no mundo atravessa uma
prolongada e profunda crise, que afecta os trabalhadores
de uma forma bárbara e os parceiros sociais de uma forma
insignificante.
A crise é expressa na queda permanente das taxas de
associados, que descontentes com o panorama social ameaçam deixar os Sindicatos sós, o que se reflecte objectivamente também na perda de poder dos sindicatos, que não
conseguem conter a ofensiva na retirada de direitos dos
trabalhadores, efeito devastador na redução da influência
do sindicalismo, que perde credibilidade na sociedade e capacidade de intervenção política.
Hoje, o sindicalismo moderno, aquele que não se prende
ao passado, entende que para novas situações e problemas, é
preciso uma nova postura na forma de agir. Este novo movimento procura desmistificar a imagem do sindicalismo, vinculada a um passado de protestos e greves. É claro que não podemos desmerecer as conquistas, mas é preciso entender, que
naquele momento foi preciso, agora temos novos desafios, e
para isso são necessárias novas formas de trabalho, de agir e
de pensar. É preciso repensar os objectivos, porque vivemos
numa sociedade que necessita de renovação de ideais e princípios, não de novos sistemas administrativos governamentais.
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É preciso cidadãos que tenham consciência
do seu papel, que se voltem para o colectivo, que
participem, que debatam, que discordem, tudo
dentro de uma forma ponderada e objectiva.
Gasta-se muito tempo pensando e estudando uma nova sociedade, onde haja justiça igualitária, paz e prosperidade, mas esquecem que
por de trás de tudo isto, está o ser humano,
frágil e exposto às adversidades da vida.
Na actual conjuntura económica do país,
não há espaço para imposição e extremismo. O
mundo prova isto todos os dias e em todos os
lugares, através de brigas, guerras, atentados
e manifestações populares. A ganância, a falta
de bom senso e a falta de conhecimento são os
grandes factores que proporcionam os malefícios da humanidade, e destes seres, que não se
interessam pelos seus irmãos, as maiores falhas
humanas da história.
Como no mundo, o sindicalismo actual, ao
invés de gritar, falar, de impor, deve negociar. O

desfecho não pode, em nenhuma das circunstâncias, beneficiar somente uma das partes, a
proposta deve ser boa para as partes envolvidas. Ao invés de se estabelecer uma hierarquia
definida, porque não um grupo que trabalha
em parceria, visando o bem comum?
À primeira vista, esta proposta parece beneficiar somente uma das partes, no caso a
classe trabalhadora. Mas isto não acontece,
porque hoje as experiências comprovam, que
um trabalhador motivado vale por dois, possui
uma expectativa de vida, tem os seus direitos
assegurados, sente-se útil e valorizado.
Em algumas empresas, onde já se aderiu a
esta experiência, existem relatos de directores
quanto à melhoria do ambiente de trabalho e
no rendimento do funcionário.
E necessário pensar os caminhos que queremos trilhar. d
António Regala

Horta homenageia Profissionais da PSP

Reconhecimento público
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Por ocasião das comemorações do
176.º aniversário da elevação a cidade,
a Câmara Municipal da Horta, nos
Açores, homenageou dois Profissionais
da Polícia, no âmbito da sua actuação
no programa Escola Segura.
A autarquia atribuiu a Medalha de Mérito Municipal Prateada aos Agentes Principais Vítor Reis e Alda Medeiros, sendo este um galardão que tem nos critérios da sua atribuição
o contributo para o engrandecimento do nome do município, através da divulgação dos seus valores.

Exemplo a seguir
Numa altura em que os direitos dos Profissionais da PSP sofreram fortes e duros ataques, o reconhecimento da entrega do seus efectivo deveria servir de exemplo ao poder político e à hierarquia da Instituição. Mais do que as palavras,
os Profissionais da Polícia precisam de receber reconhecimento institucional daqueles que servem, da sociedade e
daqueles que a representam.
A ASPP/PSP pretende, desta forma, associar-se à homenagem prestada e salientando que também estes actos
ajudam a motivar o efectivo, sempre com o objectivo de
conseguir fazer mais e melhor em prol da população, ajudando, também, a dar uma face mais humana à Polícia de
Segurança Pública. d

