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Comunicado  

Director Nacional Precisa-se 

Caros colegas 

 

Hoje, após reunião de direcção desta associação sindical concluiu-se o seguinte: 

 A PSP precisa de um novo director nacional de todos os profissionais da PSP e não só das elites 

dirigentes; 

 O novo director nacional tem que estabelecer pontes com todos os parceiros sociais e com 

agenda definida; 

 O director nacional não pode perseguir o sindicalismo na PSP; 

 O director nacional não pode promover 98% dos oficiais e 0.3 % de Agentes e 0.8% de Chefes; 

 A direcção nacional dos recursos humanos da PSP tem que ter uma calendarização de todos os 

concursos e cursos; 

 A direcção nacional de recursos humanos tem que pagar os 22 dias férias não gozadas ao 

pessoal do 12.º CFA; 

 A direcção nacional de recursos humanos tem que mudar o “ADN” de indeferimento, para 

deferimento das petições que lhe são apresentadas. Só solicita quem precisa; 

 A direcção nacional de recursos humanos tem que estabelecer horários de 8 horas de serviço 

para o pessoal de serviço operacional das Esquadras; 

 A direcção nacional de logística e finanças tem que pagar as actualizações dos indicies 

remuneratórios de acordo com o estipulado no estatuto profissional da PSP; 

 A direcção nacional de operações e segurança tem que esclarecer devidamente o problema do 

furto qualificado de armas de fogo, no interior da PSP; 

 Os Serviços Sociais da PSP não admitem listas para a direcção dos seus associados, caso único 

no mundo. Os associados pagam as quotas e não podem eleger a direcção; 

Por tudo isto, na reunião de direcção desta associação concluiu-se que a Senhora Ministra deverá no 

mais curto espaço de tempo substituir a actual direcção nacional da PSP com a finalidade de poder 

resolver o elencado de problemas que estão acima referidos, caso contrário será a senhora MAI a ficar em 

crise. 

Lisboa, 18 de Fevereiro de 2017 

A Direcção Nacional da ASAPOL 


