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“ POR UMA CARREIRA DIGNA, LIVRE DE INERÊNCIAS ” 

 

Programa de Ação 

As instituições são as pessoas, e mais do que pessoas, são o pensar do coletivo como 

sociedade politicamente estruturada e organizada, na forma democrática constitucionalmente 

consagrada.  

É desta forma e sob esta égide que a ASPPM se ergue, como forma de organização 

democrática, controlada pelos seus associados, que ao participar ativamente na criação de 

politicas e na tomada de decisões, encontrem em conjunto as melhores soluções para os 

problemas existentes no seio da Polícia Marítima (PM).   

A um ano de completar cem anos, a PM continua a ser uma instituição policial frágil, que 

padecendo de inúmeros e graves problemas estruturais, não conseguiu modernizar-se e 

evoluir de forma natural, comparativamente a outros OPC´s.  

Graças à visão estratégica (ou à falta dela), implementada ao longo dos últimos anos, 

que não teve como preferência o futuro da PM, mas sim o da Marinha de Guerra Portuguesa 

(MGP), continua a PM, a ser uma policia sem estrutura policial, sob o comando de oficiais da 

MGP que num regime de inerência de funções, a par de um duplo uso, vão governando uma 

casa que não é sua, mais ou menos por imitação.  

De forma inequívoca, a tutela da PM pretende manter e reforçar a presença de militares 

da MGP na orgânica da PM, indisfarçadamente a troco de uma pseudo-revisão estatutária em 

que a parte aliciante da carreira, no imediato, fica apenas para um pequeno conjunto de 

profissionais de topo de categoria e em fim de tempo útil de carreira; 

Sem perspetivas de futuro para os profissionais é imperativo que estes se unam e se 

organizem no projeto associativo por forma a que não FIQUE NINGUEM FICA PARA TRÁS! 

Na discussão dessa revisão estatutária e orgânica, é fundamental que a ASPPM 

disponha de uma estrutura de representação sólida, coesa, dialogante, séria, participativa e 

credível – mas essa massa critica tem de estar na base, naqueles que aceitam lutar pelo seu 

futuro como polícias marítimos. 

É premente que a ASPPM seja a voz de todos os profissionais que queiram ser ouvidos, 

sendo condição necessária a adesão e união ao projeto associativo que defenda a condição 

policial e a carreira – sobretudo ter como garantia que podem comandar a corporação à qual 

pertencem durante a sua carreira policial. 
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A ASPPM é uma instituição credível, dinâmica, e construtiva, e deve lutar pela 

capacidade de negociação coletiva, pela aquisição da liberdade sindical para os profissionais 

que representa – para ser escutada e não apenas ouvida. 

É com os fundamentos acima elencados que é proposto aos Associados a presente 

Candidatura aos Órgãos Sociais da ASPPM, para o triénio 2018-2020. E é nesse pressuposto 

que a Candidatura se propõe: 

1. Defender, com toda a energia, para que na revisão do Estatuto do Pessoal da PM, 

ninguém fica para trás – e de que fica garantido o acesso aos cargos de comando da 

corporação; 

2. Lutar, em todos os quadrantes, para que a aprovação da Lei Orgânica para a PM – que 

se encontra em projeto de lei - garanta o acesso e exercício de cargos de comando 

pelos seus profissionais; 

3. Exaltar a identidade própria, e defender a manutenção da condição policial marítima – 

em especial da sua especificidade; 

4. Defender que sejam respeitados os direitos dos profissionais, em especial: o acesso e 

progressão na carreira; ao regime remuneratório próprio, e aos suplementos já 

reconhecidos às outras FSS; ao respeito pelo horário de trabalho; do acesso efetivo 

aos transportes públicos; ao uniforme digno e singular; ao acesso universal aos 

cuidados de saúde; 

5. Ser parceiro na definição das necessidades de investimento ao nível dos recursos 

materiais e humanos para a prossecução da missão da PM; 

6. Denunciar ao poder político e judicial todas as atitudes de locupletamento da identidade 

própria da PM, em todos os aspetos relacionados com o exercício das suas 

competências, e da sua atividade; 

7. Lutar pela liberdade sindical dos profissionais da PM; 
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A presente candidatura, bem como o Programa de Acção, foi elaborado com conhecimento e 
acordo de todos os intervenientes, pelo que, vai ser devidamente assinado e rubricado pelos 
candidatos aos respectivos cargos. 

 
 

Mesa da Assembleia Geral 
 
 

 
Cargo: Presidente  

Nome: Joaquim António Raminhos Cunha  

Nº de Sócio:  342 

Situação: Ativo  

Colocação: Comando Local da P.M. de Cascais 

Residência: Comando Local da P.M. de Cascais  

 
 
Cargo: Vice - Presidente 

Nome: Victor Manuel Rodrigues Magina 

Nº de Sócio:  308 

Situação: Ativo 

Colocação: Comando Local da P.M. de Porto Santo    

Residência: Comando Local da P.M. de Porto Santo  
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Cargo: Presidente 

Nome: Aníbal Lopes Rosa    

Nº de Sócio:  323 

Situação: Ativo 

Colocação: Comando Local da P.M. de Douro    

Residência: Comando Local da P.M. de Douro 

 
 
Cargo: Vice-Presidente  

Nome: Nelson Tiago Afonso Rodrigues  

Nº de Sócio:  533 

Situação: Ativo 

Colocação: Comando Local da P.M. de Lagos   

Residência:   Comando Local da P.M. de Lagos 

  

 
Cargo:Tesoureiro 

Nome: Valdemar Mota Pedrosa    

Nº de Sócio:  451 

Situação: Ativo 

Colocação: Comando Local da P.M. de Lisboa   

Residência: Comando Local da P.M. de Lisboa 

 
 

 
Cargo: Suplente 

Nome: Luís Filipe Aveiro de Moura    

Nº de Sócio:  593 

Situação: Ativo 

Colocação: Comando Local da P.M. de Douro     

Residência: Comando Local da P.M. de Douro  
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Conselho Fiscal 
 

 
Cargo:Presidente 

Nome: Rui Miguel da Silva Veiga   

Nº de Sócio:  463 

Situação: Ativo 

Colocação: Comando Local da P.M. de Olhão    

Residência: Comando Local da P.M. de Olhão  

 
 

 
Cargo:Vogal 

Nome: Márcio José Soares Pinto    

Nº de Sócio:  570 

Situação: Ativo 

Colocação: Comando Local da P.M. de Vila Real de Sa nto António 

Residência: Comando Local da P.M. de Vila Real de S anto António  

 
 

Cargo:Vogal 

Nome: Jorge Ricardo Spencer Monteiro 

Nº de Sócio:  500 

Situação: Ativo 

Colocação: Comando Local da P.M. da Nazaré    

Residência: Comando Local da P.M. da Nazaré 

 




