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Associação Sindical Autónoma de Polícia 

ASAPOL 

 

COMUNICADO 

 

CARÍSSIMOS COLEGAS, 

 

Como é do vosso conhecimento, no dia de hoje pelas 14H30 em frente à Direção Nacional da 

Polícia de Segurança Pública a ASAPOL, participou na manifestação no sentido de demonstrar ao 

Diretor Nacional o desagrado e o descontentamento como os direitos dos Policias estão a ser 

esquartejados e pelo não cumprimento do estatuto da Policia de segurança Pública, 

nomeadamente: 

•  ALTERAÇÃO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO  

•  PROGRESSÕES NAS CARREIRAS 

• ATRIBUIÇÃO DO SUBSÍDIO DE RISCO AOS PROFISSIONAIS DA PSP 

• GRADUAÇÃO 

• SUBTRAÇÃO DOS SUPLEMENTOS EM PERIODO DE FÉRIAS 

•  HORÁRIOS DE TRABALHO 

• FARDAMENTO 

• FORMAÇÃO 

• APOSENTAÇÃO 

Em que o diretor Nacional deveria adotar uma conduta ativa na luta pelos direitos de todos os 

Polícias perante a Tutela. 

Começo por agradecer a todos os associados que compareceram na manifestação e deixar uma 

palavra de apreço à distrital de Aveiro que os associados aderiram em massa o meu obrigado, no 

entanto não posso deixar de fazer um reparo para a nefasta participação dos delegados e dirigentes 

da Distrital de Lisboa, uma vez que a manifestação realizou-se na cidade de Lisboa, exigia-se uma 

presença massiva destes, facto que não aconteceu, relembro que os Senhores poucas vezes são 

chamados a intervir e quando são chamados não comparecem. Acrescento que as horas e os dias 

do sindicato são um direito associativo e não um direito particular, neste sentido é necessário fazer 

uma reflexão sobre o sucedido. 

Informo que a manifestação culminou com a reunião com o Senhor Diretor Nacional da Policia de 

Segurança Pública, que nos informou que os elementos que deveriam transitar para a posição 
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remuneratória seguinte ao fim do período experimental e que não aconteceu no corrente mês e ano  

irão ser reposicionados na posição remuneratória seguinte com os retroativos de Janeiro de 2018. 

Os restantes elementos na progressão horizontal  iriam ver caso a caso que demoraria mais tempo 

mas também iriam ser acertados sem data prevista. 

As progressões na carreira são as já conhecidas e é para iniciar o procedimento o mais rápido 

possível. 

O curso de chefes é para começar logo que estejam concluídas as provas. 

Perguntei ao Senhor Diretor Nacional quanto a atribuição do subsidio de risco o mesmo informou 

que tal subsidio está implícito nos outros suplementos, no entanto a luta seria pelo aumento do 

suplementos das forças de segurança. 

Perguntei também sobre a reposição dos SUPLEMENTOS RETIRADOS EM PERÍODO DE 

FÉRIAS, o mesmo informou que deu ordem de pagamento aos quatro elementos que o tribunal 

administrativo decidiu favoravelmente, relativamente aos restantes elementos Policiais terá que 

rever junto do governo porque não podem estar uns policias a receber outros não é uma gaveta 

aberta que terá de ser resolvida no entanto deixou a entender que será muito difícil a atribuição 

para todos desde o ano 2010. 

E não me foi possível fazer mais questões. 

Terminou dizendo para os presidentes dos sindicatos darem tempo não pressionarem todos os dias, 

caso contrario fica sem margem de negociação perante as finanças. 

Os melhores cumprimentos, 

 

Lisboa 04 de Maio de 2018 

 

O Vice-presidente 

Nuno Castro 
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