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Apelo à marcação de férias com sensibilidade e bom senso 

   

Implicações da suspensão de férias entre 24 de julho e 7 de agosto  
 
Em virtude da emanação do Despacho 01GDN2023 de 4 janeiro de 2023, 
todos os polícias vão ser afetados na marcação das suas férias, vendo o 
período de 24 de julho a 7 de agosto de 2023 como suspenso para esse efeito. 
 
Neste sentido, consideramos errada esta "normalização" de cortes de folgas 
e férias que a Direção Nacional da PSP invoca, como única possibilidade de 
responder às missões que cada vez mais se apresentam. 
 
𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚çã𝐨 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐝𝐨𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐢𝐬 𝐝𝐚 𝐏𝐨𝐥í𝐜𝐢𝐚 (𝐀𝐒𝐏𝐏/𝐏𝐒𝐏) entende 
ser importante e pertinente o diretor nacional da PSP apelar à 
razoabilidade, compreensão, equilíbrio e sensibilidade, solicitando que 
emane despacho a nível nacional, no sentido de excecionalmente, este ano, 
poder ser alargada a percentagem de elementos dos grupos de trabalho, a 
gozar férias, compensando assim o corte do espaço temporal que os polícias 
vão ter, para a sua marcação. 
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A exigência invocada, por via do interesse público e que preside ao corte 
das férias, deverá ser acompanhada da necessidade de salvaguarda dos 
interesses dos profissionais sujeitos a essa mesma realidade. 
 
O período de férias é importante para que muitos desses polícias possam 
repor a sua estabilidade, sendo que contavam com o mesmo para passar 
junto das suas famílias. 
 
A 𝐀𝐒𝐏𝐏/𝐏𝐒𝐏 tem constantemente alertado para os reais problemas que 
assolam a Instituição e que estão a envelhecer o efetivo e a fustigar os seus 
profissionais, no que diz respeito à sua saúde e direitos elementares. 
 
Em alguns comandos e divisões do país, já foram também emanadas 
diretivas com a mesma suspensão, mas noutros períodos do ano, como por 
exemplo, Évora, Bragança, Tomar, Aveiro, Vila Real, Castelo Branco, 
Cascais, entre outros. 
 
Os polícias ao estarem privados de marcarem férias nesses períodos vão, 
ver encurtado o espaço temporal para marcação das mesmas. Tal irá 
traduzir-se num claro prejuízo para os profissionais, mas também um 
notório constrangimento para os comandantes, face ao rigor dos 
normativos que regem a matéria em referência (férias). 
 
 
# 𝐀𝐒𝐏𝐏/𝐏𝐒𝐏 
 
 


