OSP alerta para envelhecimento dos agentes

OrganizaÃ§Ã£o Sindical dos PolÃcias alerta para envelhecimento dos agentesA
OrganizaÃ§Ã£o Sindical dos PolÃcias &ndash; OSP estÃ¡ preocupada com a reduÃ§Ã£o do
efectivo da PSP e o crescente envelhecimento dos agentes.&laquo;Somos menos de20.000
elementos, perdemos cerca de 3000 elementos em 10 anos, e iremos perder cerca de 2000, nos
prÃ³ximos 2 anos&raquo; refere uma nota da OSP.&laquo;Os comandos onde a populaÃ§Ã£o Ã©
mais densa e existe mais ocorrÃªncias policias, bem como, mais incidÃªncia criminal, necessitam
de ter policiamento, no entanto outras zonas, alÃ©m de necessitarem da presenÃ§a policial, cada
vez mais, existem mais focos criminais e distÃºrbios onde sÃ£o envolvidos os elementos policiais.O
efetivo policial no interior do paÃs estÃ¡ cada vez mais reduzido e envelhecido, com comandos
com a mÃ©dia de 53 anos de idade, bem como, inÃºmeros elementos a completar os 60 anos de
idade, no prÃ³ximo ano.&raquo;Outra preocupaÃ§Ã£o da OSP liga-se com a falta de efectivos,
quando terminou mais um curso de Agentes da PSP e foram publicadas as vagas para os diversos
Comandos, da PolÃcia de SeguranÃ§a PÃºblica, &laquo;constatando-se que para o Comando de
Beja, somente existe uma vaga, nÃ£o tendo sido somente um elemento que passou Ã prÃ©aposentaÃ§Ã£o, ou que vai entrar ainda este ano.O Comando de Portalegre sÃ³ tem 2 vagas;
Leiria 3; Aveiro 4; Ã‰vora 4; Guarda 5; SantarÃ©m 6; Castelo Branco 6; BraganÃ§a 6; Vila Real 7;
Viana do Castelo 9; Viseu 10; Faro 12; Madeira 20; AÃ§ores 21; Braga 24; SetÃºbal 25; Coimbra
36; Porto109, sendo que Lisboa tem 390 vagas.Constata-mos que as vagas sÃ£o distribuÃdas por
todo o paÃs em percentagem semelhante ao efetivo existente por comando, no entanto durante os
prÃ³ximos anos, nos comandos do interior no paÃs, irÃ¡ haver mais percentagem de passagens Ã
prÃ©-aposentaÃ§Ã£o, que nas Ã¡reas metropolitanas, ficando deste modo, estes comandos mais
fragilizados do ponto de vista operacional, pelo dÃ©fice de efetivo.&raquo;E apresenta como
exemplo a Esquadra do Cartaxo &laquo;que tem neste momento um total fÃsico de 33 elementos
Policiais (entre baixas e fÃ©rias somente 23).Contabilizando 4 elementos de folga, sobram 19, dos
quais 3 elementos de serviÃ§o administrativo, sobram 16.Contabilizando 7 elementos para o
trÃ¢nsito, brigadas de investigaÃ§Ã£o criminal, notificaÃ§Ãµes e Escola Segura &ndash; sobram 9
elementos para assegurar 3 turnos de serviÃ§o de carro patrulha e Graduado de ServiÃ§o.&nbsp;
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