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Protestos. Limitação legal ao direito de manifestação dos efetivos das Forças Armadas leva
representantes de oficiais, sargentos e praças a rejeitar sindicatos da PSP na sua
concentração.

      

As associações de militares das Forças Armadas rejeitam o envolvimento de sindicatos da PSP
ou de outras forças de segurança na concentração que agendaram para o próximo dia 10 de
novembro. Tanto o coronel Pereira Cracel (presidente da associação de Oficias) como o
sargento-chefe Lima Coelho (líder de Sargentos) e o cabo Luís Reis (Praças) coincidiram
nessa posição, em declarações ao DN e depois de confrontados quinta-feira com a intenção de
alguns sindicatos da PSP em participar no referido protesto.

  

Note-se que o País vai assistir, a partir da próxima semana, a um desfilar de protestos públicos
de polidas e de militares que se prolongarão pelo menos até 27 de novembro, dia da greve
geral dos bombei- – ros profissionais. No ar paira ainda uma ameaça de greve do sindicato do
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que pode parar os aeroportos nacionais.

  

Terça-feira, os principais sindicatos das forças e serviços de segurança vão decidir o que estão
dispostos a fazer para manifestar a sua oposição ao Orçamento do Estado para2013 (OE13),
na reunião da Comissão Coordenadora Permanente (CCP), que agrega a PSP, a GNR, o SEF,
ASAE e a Polícia Marítima. No dia seguinte, os militares da GNR saem à rua em protesto,
numa convocatória lançada pela Associação de Profissionais da Guarda (APG).

  

O SEF decide no mesmo dia, em assembleia geral, se avança para a greve em todos os
aeroportos. A6 de novembro, a Associação Sindical de Profissionais de Polícia (ASPP) sai
também à rua. Quatro dias depois, as associações das Forças Armadas concentram-se na
Praça do Município, em Lisboa A iniciativa recebeu o apoio de vários sindicatos da PSP – entre
os quais o segundo mais representativo (o Sindicato de Profissionais de Polícia) – que não
apoiaram a iniciativa do maior sindicato da polícia para dia 6.

  

Numa reunião realizada quinta-feira na sede do Sindicato Unificado de Polícia, ficou decidido
que estes sindicatos iriam juntar-se aos militares. "Há questões transversais aos dois grupos
profissionais que resultam das medidas de austeridade e o Governo tem de ter noção que os
cortes orçamentais que vão atingir polícias e militares podem pôr em causa a democracia",
disse ao DN o presidente do SUP, Peixoto Rodrigues.
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Posição diferente têm os líderes associativos militares – desde logo pelo condicionalismo legal
em matéria de direito de manifestação: estando à civil, os militares das Forças Armadas "têm o
direito de participar em qualquer manifestação to é prematuro pensar em manifestações
conjuntas entre polícias e militares". Para este dirigente sindical, "apesar de haver um aspeto
transversal, que é a luta contra as medidas de austeridade, o 'caderno de encargos' das
reivindicações não tem nada em comum".

  

Fonte do gabinete do ministro Miguel Macedo disse ao DN que este acredita no 'esvaziar' das
motivações desses profissionais com a aprovação do OE: "As principais reivindicações dos
sindicatos da GNR e da PSP, como a colocação de todo o efetivo na tabela remuneratória em
vigor, a atualização do subsídio de fardamento para 300 euros, a subida de 18% para 20% do
suplemento das forças e serviços de segurança, os concursos e as promoções, vão ser todas
cumpridas."
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