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Assunto: Reunião com O Sr. Diretor Nacional da PSP 

Data: 05JAN2022 – Direção Nacional – 14H15 / 21H00 

 

Caros colegas e associados do Sindicato Nacional da Carreira de Chefes da polícia de Segurança 

Pública. 

Numa análise interativa entre o Sr. DN e as Associações Sindicais com representatividade, 

destacamos as seguintes abordagens: 

 

1. Abastecimento combustível: 
 

As dificuldades reportadas e conhecidas pelos OCS deveram-se a procedimentos administrativas 
que já se encontram desbloqueados, sendo a DN/PSP totalmente alheia aos factos; 
 

2. Procedimentos concursais: 
 

- Os atrasos relativamente à abertura de vagas concursais deveram-se essencialmente à 
necessidade de aguardar por Despacho Ministerial (Finanças);  
 
- Renovação do compromisso de criar um grupo de trabalho para tornar mais célere os 
procedimentos;  
 
- A Promoção de Chefes Coordenadores acompanhará a dos Agentes Coordenadores, prevendo-
se que ocorra em março; 
 
- Este SNCC/PSP, no âmbito da mobilidade em consequência da promoção, alertou para a 
necessidade de evitar as transferências de Comando, já que é nosso entendimento que, 
existindo vaga no Comando de Origem, para a categoria que o elemento ascende, não se 
deslumbra a pertinência dessa mudança,  
 
- Este SNCC/PSP, demonstrou a preocupação generalizada dos Chefes de Polícia pela 
subjetividade em alguns fatores de ponderação na valoração concursal. 
 
- O SNCC/PSP apelou ainda à necessidade de incrementar processos concursais, admitindo que 
o sr. DN tem apresentado sinais que nos criam algumas expetativas de atenuação desta grave 
problemática que assola a nossa carreira. 
 

3. Cursos de promoção a Coordenador: 
 

- Prevê-se que a formação e estágio ocorra no local de trabalho, sendo que a componente 
presencial decorrerá fora do período de funcionamento do curso de Agentes na EPP; 
 

4. Promoções: 
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- Nos casos de promoção pendentes por processo disciplinar, relembrou o Sr. DN que existe uma 
figura que permite autorizar a promoção, porém somente nos casos em que não seja previsível, 
em abstrato, a aplicação de sanção superior a pena de multa, sendo que tal procedimento 
depende da vontade do interessado ou do instrutor do processo; 
 

5. Vacinação COVID: 
 

- A DN, tal como no ano transato efetuou todas as diligências para que fosse estabelecida 
prioridade para os profissionais da PSP, contudo o entendimento político foi noutro sentido, 
estando assim esgotadas todas as diligências possíveis. 
 

6. Subsídio de risco COVID: 
 

- Era entendimento da DN que o mesmo deveria ser extensível a todos os polícias, sem exceção, 
porém o entendimento do MAI foi noutro sentido. 
 

7. NEP uso da força e de meios coercivos de potencialidade letal: 
 

- É intenção formação contínua, a ocorrer de 4 em 4 meses, formação em todo o efetivo policial, 
exclusivamente vocacionada para esta vertente. 
 

8. Pré-aposentação 
 
- Este SNCC/PSP colocou a questão ao sr. DN se relativamente às vagas deixadas pelos elementos 
que desistiram de entrar na pré-aposentação se seriam substituídos por outros, foi categórico a 
afirmar, por um lado, que seriam substituídos, e por outro, que não iria permitir em mais 
nenhuma circunstância nova desistência após publicação da listagem definitiva. 
 
 9 – Desmaterialização dos processos internos 
 
- Tal como já sucede com a avaliação de desempenho, o requerimento de vínculo à PSP, entre 
outros, cuja consulta, processo e acesso se faz pelo portal social, o processo de 
desmaterialização e consequente burocratização, está na linha de prioridade da administração, 
anunciando que o plano de férias para 2022 irá seu sujeito a igual metodologia. 
 
 10 - Horários de trabalho 
 
- Por solicitação de algumas estruturas sindicais foi abordado este tema, onde foram referidas 
algumas supostas incorreções na aplicabilidade das matrizes, tendo o Sr. DN referido a intenção, 
a confirmarem-se, de as corrigir, acrescentando que a metodologia empregue para a definição 
das 9 matrizes de horário resultou da auscultação de um universo de 8000 polícias. 
 
 11 – Ingresso na carreira de Agente da PSP 
 
- Como nota introdutória da apresentação da proposta de alteração/revogação da norma que 
rege o acesso à carreira de agente da PSP, destacou como principais focos de não atratividade 
para o exercício da função, o atual quadro remuneratório, o grau de exigência e os riscos 
inerentes, a centralidade da 1.ª colocação no COMETLIS, a dificuldade no alojamento e os 
requisitos restritivos de ingresso. 
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- Sendo apenas da competência do Sr. DN a resolução do último ponto elencado por este como 
prováveis causas do preocupante decréscimo de candidatos, este documento proposto, cujas 
linhas orientadoras foram amplamente difundidas, pode permitir pelo menos o aumento de 
potenciais candidatos. 
 
- Este SNCC/PSP, acrescentou como causa provável desta falta de atratividade, e que não 
poderia ser ignorada, dado que é competência do DN a identificação/sinalização de 
necessidades e respetiva proposta à Tutela do número de vagas a abrir por carreira e categoria. 
 
- Foi assinado o acordo entre a administração e todas as estrituras sindicais presentes no âmbito 
da negociação coletiva 
 

SNCC… O caminho que construímos. 

 

Porto, 06 de janeiro de 2022 
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