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PARCERIA -DIAT-INVESTIGAÇÃO, LDA
Está em vigor uma parceria com o DIAT (Departamento Investigação,
Acidentologia e Tráfego), parceria essa que passa por duas componentes.
Componente de Formação;
O DIAT regularmente realiza formações
nas áreas da Investigação e Averiguação
de acidentes no ramo automóvel, sendo
que, essas formações terão um desconto
para os associados da ASPP/PSP, ficando
a ASPP/PSP com a responsabilidade de divulgar todas as ações de formação que o DIAT
ministrar.
Nesta componente, poderá ser avaliada a cedência/aluguer das instalações da sede da
ASPP/PSP para formações do DIAT.
Componente de Assessoria Técnico-Pericial ao Gabinete Jurídico da ASPP/PSP;
O DIAT prestará um apoio ao Gabinete Jurídico
(GJ) da ASPP/PSP, sempre que este o solicitar, após
avaliação da Coordenadora do GJ.*
Este accionamento do DIAT, após a avaliação da
Coordenadora do GJ, é validado pelo Dirigente
responsável pelo GJ, sempre com conhecimento do
Executivo.
Esta intervenção do DIAT, é um complemento ao trabalho realizado pelos advogados do
GJ, quando no âmbito do processo em causa, as circunstâncias forem relativas a acidentes
de viação, que envolvam os nossos associados.
Com esta valência, o GJ da ASPP/PSP, ficará com mais um instrumento de apoio no que
concerne a peritagens, análises, relatórios e outras diligências, no âmbito na defesa dos
nossos associados, normalmente tão desprotegidos, no que a estas matérias diz respeito.
Pelos serviços prestados, o DIAT aplicará os valores constantes na Tabela em vigor para o
Ministério Público (peritos), com um desconto de 30% sobre essa tabela, sendo que tal
custo será suportado pela ASPP/PSP, conforme requisitos acima invocados*.
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OBS.
Recentemente o DIAT teve algumas intervenções que se traduziram em apoio ao GJ da
ASPP/PSP, no âmbito de processos de associados envolvidos em acidentes de viação.
Uma passou pela elaboração de um parecer simples, útil para contrariar teses num só
sentido, normalmente com prejuízo para o polícia.
Outra. passou pelo acompanhamento num processo mais complexo, de um acidente entre
um associado que se encontrava de serviço, num motociclo policial, o qual embateu numa
viatura particular, tendo o DIAT solicitado uma peritagem à viatura policial e seus
componentes e fluidos, tendo elaborado um relatório, o qual seguiu juntamente com o
recurso do GJ, para o NDD.
Conclusão, o processo foi arquivado.
Um outro processo de um acidente de viação de um carro-patrulha, com uma viatura
particular, onde numa primeira análise o policia (condutor do carro-patrulha) e associado
da ASPP/PSP, estava a ser acusado de responsabilidade do acidente, no entanto, após
intervenção do DIAT, com peritagem às condições da viatura policial, de inquirição do
condutor da viatura particular, responsabilidade da Câmara Municipal pela razão de
colocação dos sinais de trânsito e ainda outras condições da via, conseguiu-se concluir o
processo com uma pena disciplinar de 3 dias de multa, com pena suspensa, sem qualquer
outro tipo de responsabilidade de outro âmbito, o que foi manifestamente um resultado
muito positivo, e que apenas não baixou porque o associado não pretendeu evoluir no
recurso.
A ASPP/PSP enaltece esta parceria e deseja que todos os policias saibam que há um
sindicato que possui esta valência muito importante para a sua defesa.
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Benefícios:
• 20% de desconto em cada carregamento no cartão/chave de lavagem no valor igual ou
superior a 10€
•
Benefício da aquisição do cartão de lavagem/chave pelo valor de 15€
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