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COMUNICADO 
Assunto: Termo ação administrativa da avaliação desempenho. 

 

Caros Chefes e associados do SNCC, 

 

O SNCC congratula-se em informar os seus associados que, no tocante à ação administrativa 

referente ao processo de avaliação de desempenho dos profissionais da carreira de Agentes da 

PSP, intentada através do seu departamento jurídico sob o processo número 1217/20.7BEPRT– 

referente à ação principal que decorreu no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto – no dia 28 

de junho de 2021, colocou termo à mesma depois da Direção Nacional da PSP ter reconhecido 

que a razão assistia integralmente ao SNCC. 

Da sentença homologatória, proferida pela Mmª Juiz de Direito, resultam os seguintes 

fundamentos jurídicos aqui transcritos: 

 

“Ministério da Administração Interna/Polícia de Segurança Pública, Réu, no processo à margem 

identificado e o Autor, Sindicato Nacional da Carreira de Chefes da PSP, acordam pôr fim ao 

presente litígio nos seguintes termos e condições: 

 1. O Autor, desiste do pedido de impugnação do ato administrativo, objeto da presente ação, o 

que o Réu aceita, com a ressalva das cláusulas inframencionadas.  

2. O Réu aceita, nos termos da Portaria n.º 9-A/2017 de 5 de Janeiro, que nos processos 

avaliativos seguintes, os polícias da carreira de Chefe passarão a ser os primeiros avaliadores 

dos polícias da carreira de Agente, desde que estes estejam integrados em equipas estáveis e 

constituídas de forma permanente, sob o seu comando e que se verifique o carácter estável e 

permanente entre avaliador e avaliado, a título de exemplo: Equipas de Intervenção Rápida; 

Esquadras de Investigação Criminal, Secções dos Núcleos da Direção Nacional da PSP; 

Estabelecimentos de Ensino e Unidades de Polícia; incluindo esquadras, secções das Divisões, 

nos termos definidos na respetiva Lei n.º 53/2007, de 31 de Agosto (Lei Orgânica da PSP).  

3. O processo avaliativo dos Agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), será feito pelos 

polícias da carreira de Chefe, enquanto primeiros avaliadores, nos termos referidos no número 

anterior, conforme o disposto no artigo 22.º n.º 1 da Portaria n.º 9-A/2017, de 5 de janeiro, que 

aprova o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho do pessoal com funções 

policiais da PSP, só se nomeando outro avaliado(que não o Chefe) em caso de impedimento ou 

ausência desse superior hierárquico direto.  

4. As custas, caso haja lugar às mesmas, resultantes da presente ação serão suportadas por 

ambas as partes, em partes iguais, sem prejuízo do benefício de isenção que alguma das partes 

possa beneficiar, prescindindo ambas das custas de parte. Nestes termos, e nos mais de direito 
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aplicáveis, que V. Exa. doutamente suprirá, requerem que se digne homologar a presente 

transação e em consequência julgar extinta a presente instância.” 

 

Consideramos que desde o primeiro momento a avaliação que foi feita sobre esta matéria pelo 

nosso departamento jurídico se revelou assertiva e pertinente, pelo que lamentamos a 

necessidade de recorrer à justiça e aos tribunais, para que a administração reconheça um 

direito. 

Estranhamente também lamentamos o facto de Comando Metropolitano da PSP do Porto, não 

ter disseminado pelo seu efetivo o conteúdo e o alcance da douta sentença homologatória, à 

semelhança do que fez na altura, de forma instantânea, com o recurso da providência cautelar. 

Queremos deixar uma palavra de solidariedade e de apoio a todos os Senhores Agentes da PSP, 

mormente do Comando do Porto, reiterando toda a nossa disponibilidade dos nossos serviços 

jurídicos sobre esta matéria.  

Recorrendo aos ditames costumeiros, a lide não interessa como começa, mas sim como acaba. 

Na certeza do caminho que temos percorrido e que queremos continuar a percorrer, deixamos 

uma de esperança aos nossos associados e a todos os Chefes da PSP. 

 

SNCC… O caminho que construímos. 

Porto, 04 de julho de 2021 

A Direção do SNCC/PSP 
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