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NOTA À IMPRENSA
Reunião da Direcção Nacional
Exigimos o descongelamento integral da nossa carreira!
A Direcção Nacional da Associação dos Profissionais da Guarda – APG/GNR reuniu hoje, dia 16 de
Novembro, para abordar questões de âmbito associativo e Profissional.
A APG/GNR considera inaceitável que ainda não seja clara a forma como os profissionais da GNR
irão ver a sua carreira descongelada, nos termos da proposta de OE2018, na medida em que não
existe um sistema de avaliação de desempenho, e parece que não se pretende contabilizar quase
uma década de percurso profissional, quando existem elementos que aguardam progressão na
carreira há 17 anos.
A ausência de um sistema de avaliação do desempenho não é da responsabilidade dos profissionais e
sim do Governo, que não o regulamentou, pelo que não é justo que fiquem por contabilizar anos e
anos de carreira e que os poucos efeitos positivos que possa ter, como o acréscimo de dias de férias
fiquem por conceder.
A APG/GNR alerta para as consequências orgânicas e funcionais dos milhares de promoções que
estão por concretizar, na medida em que a GNR é uma Instituição altamente hierarquizada, que não
se compadece de medidas de poupança cegas, que não consideram as suas necessidades estruturais.
A APG entende que a falta de meios e equipamentos está a colocar em causa a eficácia no
desempenho do serviço prestado aos cidadãos, sendo que, estranhamente, nesta proposta de OE
não se vislumbram investimentos que possam ter algum significado, quer no que se refere ao
número de ingressos, quer no que se refere à aquisição de meios e equipamentos.
Tendo como perspectiva a necessidade de dar corpo ao protesto, enquadrados da Manifestação
Nacional de Protesto do dia 18 de Novembro, promovida pela CGTP, cujo objectivo primeiro se
prende com a reposição de direitos, a APG/GNR far-se-á representar, no âmbito da Comissão
Coordenadora Permanente-CCP, porque também não aceitamos “apagões” e nos últimos dez anos
demos o melhor de nós à Instituição.
Lisboa, 16 de Novembro de 2017
A Direcção Nacional

