Associação Sindical Autónoma de Polícia - ASAPOL
Direcção Nacional

Comunicado
Reunião com a senhora MAI
Prezados Colegas,
Caros dirigentes em todos os vossos níveis
Hoje, pelas 18H00 comparecemos em reunião no MAI.
A reunião durou até às 20H30, sem resultado prático.
1. Verificamos que a MAI concede o regime de uso e porte de arma, para a aposentação e pré
aposentação como nós pretendíamos, condicionada a exames médicos e provas de tiro como no
regime jurídico de armas. Concede 1 migalha.
2. No que às ferias dias respeito mantém os 22 dias. Foi recordada por nós que as férias como estão
estipuladas não podem ser alteradas por decreto lei, a competência nessa matéria é exclusiva da
Assembleia da Republica. A PSP tem mais 3 dias porque em 1998, Governo do Eng. Guterres
para que não houvesse aumento de vencimento foi concedido tempo de descanso. Compreendam
agora o motivo da luta dos pilotos. Ela diz que a proposta dela é 22 dias, ponto final. Ou seja
retira ilegalmente algo que foi legalmente concedido.
3. Escolas de alistados, 300 este ano e até 2019 planeiam escolas com 500 homens. Isto A
ACONTECER terá impacto na pré-aposentação. A ASAPOL questionou o motivo porque não
começam logo com 1000. E assim reduziriam o tempo espera para a pré-aposentação. Desculpa é
que a EPP não tem capacidade para ter 1.000 alunos ao mesmo tempo. Pode ter duas vezes 500,
com entradas em diferentes meses. Este exercício de matemática só a MAI é que entende.
4. Saídas para a pré-aposentação, condicionadas à entrada de mais alistados, estão a ver. Se para o
ano entrarem 500, então sairão 400 polícias. Ora, 500-400=100 ficam a sobrar 100! Também aqui
não está previsto nenhum regime de transição. O estatuto da GNR prevê isso, o novo estatuto do
pessoal das forças armadas também prevê isso. Mais uma vez a PSP a ser discriminada.
5. Os 300 alistados que estão na EPP 150 serão para as polícias municipais de Lisboa e do Porto.
6. Níveis e indicies, não está previsto no orçamento de estado para este ano.
7. A pré-aposentação só acontecerá reunidos 55 anos de idades e 36 anos de serviço, mas, o polícia
tem que a pedir, e em termos práticos só em 2019 é que poderá sair ao fim de 60 dias depois de a
ter solicitado. Nem concede um rebuçado nem uma migalha
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8. Promoções, não prevê um regime de transição nem para as carreiras de Agentes nem para as de
Chefe. A transição é a que vem vertida no Art.º143.º da proposta de estatuto o tempo é no posto e
não na categoria. Ou seja, os únicos que poderão ser promovidos a Chefe Coordenador serão 70
Chefes Principais que ainda estão no activo e que o são há pelo menos 4 anos. E os 2.300 Chefes
ficam sem conseguirem atingir o topo da carreira. Mais, há pelo menos 700 Chefes que deveriam
ter sido colocados na categoria de Chefe Principal e não o foram. Porquê?
Acontece a coincidência que o único sindicato que defendia esta premissa foi extinto. Sim o
sindicato independente da carreira de chefes, Porque terá sido, muita coincidência. Será que lhes
foi garantido que eles seriam coordenadores, e por isso eles pediram a extinção do seu sindicato?
Estudem para ser oficiais, aí o tempo está correcto.
9. Horário de serviço, sim 36 horas para todos, mas só quando o estatuto for aprovado, até lá as 40
horas.

Como os colegas podem facilmente ver, a nova geração de polícias oriundos da carreira de
agentes e de chefes não vai ter pré –aposentação, especialmente se ingressarem com 24 anos na
PSP. Contas 24 anos + 36= 60 anos.
Ao contrário os do ISCPSI já podem ter, 17anos +36anos = 53, pronto fazem 38 de serviço e vão
para a pré-aposentação com 55 anos de idade.
Haverá ou não discriminação nesta norma?
Como a senhora MAI não teve tempo de debater ou negociar o tema das remunerações e o resto,
marcará reunião para a próxima semana.
Eu, na qualidade de presidente desta associação na próxima reunião de direcção nacional, dia
03JUN2015, para a qual convoquei todos os líderes distritais e regionais, vou propor o
afastamento das negociações devido a intransigência da senhora MAI.
Os novos colegas que ingressam na PSP devem sindicalizar-se o quanto antes, é a vossa vida
futura que está em risco. Vocês devem associar-se não importa em quem, mas associem-se para
alguém vos possa dar voz em sede de negociação.
Em suma, afinal de contas o Governo deste país não fala verdade ao seu povo. Porquê? Porque
ainda no dia 28MAI2015 corria a informação em tudo que era OCS a dizer que o Senhor
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1.ºMinistro e o Senhor Vice 1.º Ministro tinham dados instruções à senhora MAI, para aceitar as
propostas que unem os 10 sindicatos da PSP.
E agora, quem fala verdade!
Nós ASAPOL estamos dispostos a voltar à rua em manifestação, ou outro tipo de acção de luta
na defesa dos teus e nossos interesses. E tu?
Lisboa, 01 de Junho de 2015
A direcção nacional
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