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No seguimento de reunioes a 23 de Janeiro, 8 de Fevereiro e 1 de Marc;o, e ainda da acc;ao conjunta do
passado 20 de Fevereiro, com a entrega de uma Moc;ao ao Primeiro-Ministro em que se exigiu a
participac;ao e integrac;ao no processo negocial tendo em vista a definic;ao do modo e do calendario para
efectivar 0 descongelamento das progressoes remuneratorias dos seus representados, para que se
cumprisse a lei, con forme descrito no artigo 192 do Orc;amento de Estado para 2018, as associac;oes
signatarias reuniram de novo no dia 20 de Marc;o para avaliar a situac;ao.
Desta reunHio entendeu-se a importancia de esclarecer que apesar de nos ultimos dias, terem os
cidadaos portugueses side confrontados com diversas notlcias dando conta que milhares de profissionais
da PSP e da GNR poderiam ver as suas progressoes resolvidas a partir de Marc;o ou Abril deste ano, existe a
consciencia de que nao e so porque ocorreram reunioes no MAl, com algumas das organizac;oes, que os
problemas pendentes se vaG resolver. De facto, sobre a materia em questao (0 congelamento entre 2010 e
2017) de concreto e objectivo, nada foi assegurado. Esta tudo "no plano das meras intenc;oes"!
Uma vez que a resposta obtida do gabinete do Primeiro-ministro foi de que as questoes teriam side
remetidas para os gabinetes dos ministros das respectivas tutelas (MAl e MDN) estranha-se 0 tratamento
diferenciado que estes ministerios estao a dar aquestao. Atendendo a que, face amesma lei, as tutelas nao
agem da mesma forma relativamente a todas as organizac;oes, e legltimo que se questione sobre a efectiva
autoridade do Primeiro-ministro!
as signatarios estao absolutamente seguros de que se nao houver participac;ao, se nao ocorrer a
negociac;ao, se nao se promover 0 dialogo entre as varias partes do processo, nao sera posslvel encontrar
os caminhos para uma soluc;ao satisfatoria.
as signatarios, repudiam 0 tratamento diferenciado que esta a ser promovido pelo Govern 0, nao
aceitam 0 protelar e retardar das posslveis soluc;oes, e denunciam com veemencia 0 nao cumprimento da
Lei. as homens e mulheres que, no limite, sao chamados a dar a vida para cumprir e fazer cumprir a Lei e
guardar a Constituic;ao da Republica, nao compreendem nem podem aceitar que nao se cumpram as leis
que a eles tambem se aplicam!
Depois de recorrerem ao chefe do governo, e atendendo afalta de autoridade que 0 mesmo demonstra,
entendem os signatarios recorrer a responsabilidade do mais alto magistrado da NaC;ao, Comandante
Supremo das Forc;as Armadas e Presidente da Republica, que nao pode ficar alheio a esta problematica.
Apos esta decisao ninguem pode, sequer ousar, acusar os signatarios de nao tentarem esgotar todas as
possibilidades de dialogo, face a outras posic;oes que, mesmo nao desejando, entendam ser necessario ter
de tomar na defesa dos seus direitos e tendo em vista 0 cumprimento da lei.
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ASPP/PSP - Associac;ao Sindical dos Profissionais da Polfcia
ANS - Associac;ao Nacional de Sargentos
APG/GNR - Associac;ao dos Profissionais da Guarda
AOFA - Associac;ao de Oficiais das Forc;as Armadas
ANSG/GNR - Associac;ao Nacional de Sargentos da Guarda
AP - Associa<,:ao de Prac;as
SPP/PSP - Sindicato dos Profissionais de Polfcia
SlAP - Sindicato Independente dos Agentes de Policia

ASPPIPSP - Assoda~iio Sinclkal dos Profissionais cia Policia - Avenida Santa Joana Princesa,. 2, 1700-357 Lisboa - Tel: 213 475 39415 - Fa..'c
213 475 493 - E-mail: aspp-mp!li>aspp-psp.pt
ANS - Associa~o Nacional de Sargentos - R Barao de Sabrosa,. 57, 2°, 1900-088 Lisboa - Tel: 218 154 %6 - Fax: 218 154958 - E-mail:
conlactoIKl)ans.pl
APG/GNR -Associa~ clos Protissionais cia Gllanla - RuaConde de Redondo, 74, 3°,1150-109 Lisboa - Tel: 218470119 - Fmc 218470156
E-mail: geral@apg-gnr.pl
AOFA-Associa~o cleOficiais clas Fo~s Annadas -Avenida Bulhiio Pato, 7, F, 2825-846 Trafaria - Tel: 214417744 - Fax: 214406 802 - E
mail: geral!G1aola.pt
ANSG/GNR - Assocja~o Nacionalde Sargentos da G1l8rda - Avenida J(i1io Dinis, 23,1" E, 1050-130 Lisboa - Tel.: 217 983 400 -Fax: 217983
401 -E-mail: geral@")ansg.pt
AP - Associa~o de Pra~s - Rua Varela Silva., Lote 12, Loja B, 1750-403 Lisboa - Tel: 217 552 939 - Fax: 214 056 487 - E-mail:
gerali(/)apraca~.pt

SPPIPSP - Sindicato dos Protissionais cle Policia - Avenida Ceuta Lote 5-Loja 21300-125 Lisboa - Tel: 213 610 941- Tun: 961 932152 - E
mail: sede(tspp-psp.pl
SlAP - Sindicato Independente clos Agentes de Policia - Ruade Sao Tome, n° I-A, 2685-372 Prior Velho - Telefone: 910 259 649/912627816
Fax: 219 565 694· E-mail: siapgeralttligmail.com

