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COMUNICADO 
Assunto: Reunião com Sua Exa. Diretor Nacional PSP. 

 

Caros Chefes e associados do SNCC, 

Decorreu no dia de hoje, na direção nacional da Polícia de Segurança Pública, uma reunião entre 

as estruturas sindicais que representa os profissionais da PSP com Sua Exa. Diretor Nacional, que 

se fez acompanhar dos Srs. Diretores Nacionais Adjuntos.  

Temas abordados pelo DNPSP: 

1. Pandemia: a situação não está controlada pelo que o Sr. DN reforça o apelo à 

manutenção dos cuidados preventivos. Não está prevista mais vacinação programada, 

pelo que futuramente os polícias que ainda não se encontram vacinados passam a 

integrar o regime geral; 

2. Promoções: as promoções que estão a ocorrer reportam-se ao ano de 2020. As 

promoções da carreira de Chefe, presume-se que sejam as mais demoradas pela 

quantidade de candidatos com condições para serem promovidos. Aceitando a 

possibilidade de existência de lapsos vão, tão breve quanto possível, publicar listas 

provisórias.  

3. Conteúdos funcionais: o Despacho 20 vai ser revisto na sua totalidade, adequando os 

conteúdos funcionais de forma que possa haver mais vagas em algumas categorias. Com 

esta alteração espera aumentar o número de vagas a concurso para Chefe Coordenador 

e Chefe Principal entre 400 a 600.  

4. Posto de Coordenador: o posto de Agente Coordenador e de Chefe Coordenador não 

podem ser vistos como um prémio para a reforma, terão de ser encontradas formas de 

os concursos ocorrerem mais cedo. 

5. Pré-aposentação: a aplicação da norma inscrita no Estatuto profissional (55 idade + 36 

serviço) não pode ser cumprida porque a Lei do Orçamento de Estado não o permite. 

Aguarda despacho conjunto MAI/Finanças para autorizar as saídas no corrente ano. Em 

primeiro lugar vai autorizar os profissionais com 60 anos de idade e no final do ano, 

tendo por base o equilíbrio entrada/saídas, autorizar os restantes. As saídas vão ser 

definidas em quotas por carreiras.  

6. Ingresso na PSP: a falta de candidatos para a PSP, por contraposição com a GNR tem 

como fator (entre outros possíveis) o problema da mobilidade e a dificuldade/custo 

alojamento. Está previsto um investimento de 10 milhões de euros para construção de 

equipamentos adequados a suprir esta dificuldade. 

7. Avaliações: já emitiu um despacho com indicações e orientações do integral 

cumprimento das normas previstas no Estatuto. 

8. Horários: referência 36/h semana. Matriz de 6 horas vai ser extinta. Patrulhamento 

apeado vai acabar, dando lugar a um novo paradigma de patrulhamento, assente num 

modelo de visibilidade e mobilidade. Vão existir um total de 12 matrizes e o princípio 

será: regime efetivo de serviço por turnos ou, regime de trabalho horário fixo com 
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prestação de serviço de piquete. Todos os restantes serviços que não cumpram estas 

premissas não auferem suplemento de turno ou piquete. 

9. Contributos horários: até dia 15 as estruturas sindicais podem fazer chegar contributos, 

tendo para isso sido entregue uma tabela com a proposta de matrizes. 

 

Atendendo à importância e complexidade da matéria “Horários de trabalho”, solicitamos a 

todos os sócios que pretendam dar o seu contributo que o podem fazer até ao próximo dia 11, 

devendo para o efeito remeter os seus contributos para: 

opiniaodosocio@sncc-psp.net 

 

SNCC… O caminho que construímos. 

Porto, 06 de julho de 2021 

A Direção do SNCC 
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