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Quem é o responsável? 
 

 

A manifestação dos profissionais das forças e serviços de segurança, no dia 21NOV2013, que culminou 

com a subida da escadaria da Assembleia da República, fez com que o Diretor Nacional da PSP, 

Superintendente Paulo Gomes, num ato de enorme coragem política colocasse o seu lugar à disposição do 

Senhor Ministro da Administração Interna, desconhece-se ainda a real motivação para esta sua tomada de 

posição. 

 

O Senhor Ministro da Administração Interna aceitou de imediato a resignação tentando manipular os 

acontecimentos daquele dia com a nomeação imediata de substituto. 

 

Mas, quem é que é o responsável pelas más políticas praticadas pelo Ministério da Administração Interna 

que fizeram com que 10.000 homens e mulheres das forças e serviços de segurança se manifestassem? 

Foram os Polícias de uniforme ou os outros? 

 

Não, o responsável é o titular da respectiva pasta e membro do Governo. 

 

Para todos os portugueses e portuguesas, ficou bem patente, no que à PSP diz respeito, que o único 

responsável por aquela situação foi o Senhor Ministro da Administração Interna, Dr. Miguel Macedo. 

 

Foi este tipo de tomada de posição e de procedimento, que deu origem a 21ABR1989 ao triste episódio 

dos “secos e molhados” pelo titular daquela pasta, no Governo PSD do Dr. Cavaco Silva. 

 

A não demissão do Senhor Ministro da Administração Interna irá condicionar sempre o próximo Director 

Nacional da PSP e protelar o actual descontentamento devido às políticas que têm sido implementadas 

contra os polícias e que em nada favorecem a garantia da segurança dos cidadãos. 

 

Por este motivo, a Associação Sindical Autónoma de Polícia – ASAPOL pede que o Senhor Ministro Dr. 

Miguel Macedo se demita ou que seja demitido das suas funções. 

 

 

Lisboa, 23 de Novembro de 2013 

 

A Direção Nacional 

 


