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Caros colegas: 

Não podia terminar o ano de 2021 sem manifestar o meu 

agradecimento a todos e, de forma pessoal, a cada um de vós, que 

desde o primeiro momento não hesitaram em apoiar e confiar nesta 

nova Direção. 

Sem todos e sem cada um de vós, o SNCC não faria sentido, perderia a 

sua essência e finalidade. 

Juntos, pudemos dar corpo às lutas em várias frentes, num percurso a 

trilhar, sempre com novos e maiores desafios, cada vez mais 

desafiantes e, portanto, gratificantes. 

Juntos: 

1. Não hesitamos sair em defesa dos Polícias (de todas as carreiras e categorias) pela 
dignificação da função perante o MAI, a DN, a PGR, a AR, a IGAI, os OCS, a CIG, entre 
outras tantas entidades; 

2. Introduzimos um novo método de votação de forma a “aproximar” os nossos sócios e 
traze-los a decidir o nosso futuro;  

3. Nunca hesitamos em recorrer aos tribunais numa defesa intransigente dos justos 
interesses dos Chefes de Polícia; 

4. De igual forma, nunca hesitamos na defesa pública da Polícia e dos Polícias, tendo 
cimentado a nossa presença nos OCS; 

5. Tudo fizemos para, em matérias que são transversais a todas as classes e todos os 
sindicatos, criar plataformas de entendimento, sempre no melhor interesse de todos; 

6. Procuramos marcar a nossa presença, exortando os Chefes a viverem e sentirem uma 
pertença de classe, defendendo e promovendo imagens de grupo/classe; 

7.  
Não queremos ser os melhores, nem tão pouco apenas diferentes. 

Queremos, isso sim, criar/potenciar a imagem do Chefe de Polícia, as diversas competências do 

Chefe de Polícia: o saber feito da experiência, as valências académicas, o seu sentido de 

responsabilidade, de missão e de dinamização desinteressada.  

Só assim nos distinguiremos, só assim seremos mais fortes. 

Contem, hoje e sempre, com o SNCC. 

Votos de muito sucesso, felicidade e saúde para o ano de 2022 

Cumprimentos com elevada estima 

 

                

                          Rui Amaral 

    Presidente da direção SNCC-PSP 

SNCC … o caminho que construímos 
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