
Fusão de polícias
permite poupar
624 milhões
Segurança Estudo defende fusão
de PSP GNR e SEF numa únicapo
lícia civil Poupança seria de 624
milhões de euros nas contas do sin
dicato de oficiais daPSP
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Fusão de PSP GNR e SEF
dápoupança de 624milhões
Estudo Os oficiais da PSP desafiam o Governo e a troika a olhar paraumestudo emque pela
primeira vez são indicadas as grandes vantagens dejuntar as duasmaiores polícias nacionais
VALENTINA MARCELINO

Uma redução de despesa da or
demdos 624milhões de euros no
final do sexto ano de execução se
riao impactemínimofinanceiro
que resultariadafusão daGNR da
PSP e do Serviço deEstrangeiros e
Fronteiras SEF numa só polícia
nacional civilista As contas foram

feitas num estudo parao Sindicato
dosOficiaisdePolícia SOP PSP e
defende pela primeiravez que se
prescinda do presente sistema
dual comumaestruturade natu
rezamilitarevárias civilistas apos
tando na poupança e no aumento
deeficáciaoperacional Frise se
no entanto que nunca nenhum
partido do arco governativo PS
PSD eCDS pôs sequer ahipótese
de acabar com o modelo dual e
comaGNR

OrelatórioaqueoDNteveaces
so e que será entregue hoje ao
Governo aos grupos parlamenta
res e às instituições que integram a
troika demonstra que a criação
de umapolícianacional aliviaria
ascontasdoEstadonomínimoem

81 milhões de euros no primeiro
ano No sexto ano atingidaavelo
cidade cruzeiro em termos finan

ceiros apoupançaacumuladase
ria acima dos 624milhões de eu

ros ou seja uma média de 104
milhões de euros ao ano

A fusão das três organizações
produziria de acordo comeste es
tudo uma redução parametade
do número de dirigentes menos
194 cargos passando paraumnú
mero próximo dos 190 Paralela
mente as estruturas superiores ou
intermédias comandos distritais
direções regionais e destacamen
tos divisões teriamumadiminui
ção de47 Obviamente é subli
nhado as atuais três estruturas de
topo direções nacionais coman
do geral passariamparaumaúni
ca libertando cerca de 995 ele

mentos um único estabeleci
mentode formaçãoprofissional
libertando 404efetivos umauni
dade especial menos 723 elemen
tos entre operacionais 472 e ad
ministrativos 251
Esta reforma que numasegun

dafaseexcluioalargamento aou
tras entidades fora do MAI como
a PJ aASAE e a PolíciaMarítima
teria na ótica dos autores outra
vantagem aumentaria em 11 o
pessoal exclusivamente afeto ata
refas operacionais com asunida
des territoriais demaior contacto
e visibilidade com apopulação a
teremumreforço de 3377 polícias
fruto da integração das unidades
especializadas e da fusão das uni
dades especiais

Os valores apresentados neste
trabalho assumido pelos oficiais
da PSP não ultrapassam porém a
redução de despesas que resulta

ria de umafusão da PSP da PJ e do
SEF defendida num estudo do
PSD Estemodelo que não chegou
a ser implementado mantinha o
sistema dual com a GNR e uma
polícia nacional civilista embora
se ficasseporuma redução de 30
emcargosdechefiaseserviçosde
apoio prometia segundo dadosjá
publicados pelo DN umaredução
no total dos orçamentos destas
três forças de 270milhões de eu
ros ano quando a reforma esti
vesse totalmenteemvigor Nãofo
ram no entanto definidos os pra
zos para atingir esta poupança

No recente relatório do FMI fo
ram dados exemplos depaíses on
de criarampolícias nacionais co
mo forma de reduzir as despesas
com as forças de segurança cujo
pessoal constitui umdosmaiores
pesos remuneratórios daadminis
tração pública

MUDANÇAS

Rejuvenescimento
do efetivo policial
Segundo foi calculado neste estudo apre
sentado pelo Sindicato deOficiais de Polícia
da PSP SOP a criação de uma polícia única
nacional permitiria uma apreciável dinâ
mica de rejuvenescimento do efetivo poli
cial Os efetivos globais agora distribuídos
pelas três forças seriam reduzidos logo na
primeira etapa dos atuais49 303 valores de
2011 para 44 692 com apassagem deste ex
cedente àpré aposentação Seriam admiti
dos emmédia 800 novos elementos por ano
mantendo o saldo líquido com as saldas

Rácios mais perto
damédia europeia
AGNR aPSP e o SEF conseguem assegurar
um rácio de umpolícia para 225 por cida
dãos dados de 2011 o que está muito
longe damédia europeia de 1 276 No que
diz respeito apenas aos dispositivos territo
riais aGNR temum rácio de 1 414 e a PSP
de 1 309 Cada esquadra da PSP tem em
média 39 polícias e cada posto daGNR27
militares Com a reformaproposta e a liber
tação de 4611 efetivos com funções policiais
o rácio passaria de 1 225 para 1 250 mais
próximo dos valores daUnião Europeia

Melhor controlo
e coordenação
Oestudo sublinha que não foram contabi
lizadas as vantagens em temos operacionais
para o combate à criminalidade que pode
riam resultar desta fusão Considera no en
tanto que se trata de benefícios imensurá
veis os obtidos com este modelo de polícia
nacional única nomeadamente ao nível
da coordenação do controlo da partilha da
informação damitigação dos atuais confli
tos positivos e negativos das competências
na uniformidade da doutrina de atuação
entre outros

É um ponto de
partida para
análise e reflexão

Qual o objetivo dos oficiais
ao fazereste estudopara fun
dira PSP e aGNRnumapolí
ciaúnicacivilista
Os oficiais da PSP e o seu sin

dicato têm responsabilidades
acrescidas no queao direito de
participação nos assuntos de
segurança interna diz respei
to Dissonuncaseesqueceram
muito embora gente de res
ponsabilidade no passado por
vezes as não tenha levado este
pressuposto emlinhade conta
Arrasta sehá anos umadiscus

são pública sobreoatual sis
tema policial mas no nosso
entender só se deve poder
emitir uma opinião assertiva
e fiável se estivermos escora

dos por estudos científicos
como é o caso O objetivo da
realização do estudo foi criar
um documento de trabalho

que possa ser ponto de parti
da de análise e reflexão para a
criação deumhodierno eme
lhor serviço de segurança in
terna A atual conjuntura eco
nómica de exigência de redu
ção de despesas parece nos
um bom pretexto
OGoverno tal como os ante
riores assumiusemprea
opção porummodelo dual
e nunca nenhumpartido do
arco governativo admitiu
acabar com anossaGNR de
naturezamilitar Esta pro
postanãoestarácondenada
àpartida
Este documento a ser enten
dido como proposta sempre
sujeita a ajustes e melhora
mentos só estará condenado
àpartida se nãohouvercapa
cidade de diálogo ou coragem
política para inovar e melho
raraexistente organização das
policias O que agora se está a
apresentar é equivalente ao
modelo vigente nos países
mais desenvolvidos
Reduzir umadecisão destas a

aspetosmeramente econó
micos seriaaceitável
Quem for estudar com aten
ção este documento verifica
que a operacionalidade das
forças de segurança sai refor
çada e com um aumento de
melhores condições para os
seus profissionais o que re
dunda sempre num melhor
serviço prestado ao cidadão
Se do ponto devistaeconómi
co aindaémais favorável tanto
melhor
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