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COMUNICADO 
 

Assunto: Resolução da Assembleia n.º 162/2021. 

 

Caros Chefes e associados do SNCC, 

• Em reuniões de 30jul2020e 04-02-2021 do SNCC com o DN/PSP, entre outros assuntos, 

destacou-se: 

 

1. A categoria de Chefe de Polícia só contempla 6 níveis (quando o princípio é a 

existência de 7) o que tem sido prejudicial a todos os Chefes que se arrastam há 

anos no nível 6 e é-o igualmente para os Chefes que, por opção 

própria/obrigatória, desistem de concorrer ao posto seguinte; 

2. Alertou e demonstrou com factos concretos para a estagnação da carreira de 

Chefes de Polícia, criando profundas injustiças, sendo um fator desmotivacional 

e tornando a carreira cada vez menos atrativa, o que pode fazer perigar a coesão 

interna e a qualidade do trabalho desenvolvido; 

 

• Em 13out2020, o SNCC reuniu com o MAI, onde expressou as mesmas preocupações da 

estagnação da carreira de Chefe, e entregou em mão um dossier reivindicativo, onde 

justificava com dados estatísticos em gráficos e tabelas os motivos da nossa indignação;  

          

• Em 18jan2021, em reunião com Chefe Gabinete do DN/PSP, reforçou e alertou para as 

consequências da manutenção do estado atual da carreira de Chefes de Polícia, 

entregando em mão um dossier reivindicativo, onde justificava com dados estatísticos 

em gráficos e tabelas os motivos da nossa indignação; neste dossier foi incluído uma 

proposta de um novo modelo de crachá para Chefe a implementar na PSP, proposta esta 

já aceite pela DN e que se encontra em processamento; 

 

• Em 18mar2021, reuniu com MAI no âmbito do projeto do Regulamento de Segurança e 

Saúde no Trabalho e posteriormente para negociação de atribuição do Suplemento de 

Risco; 

• Em 11maio2021, o Presidente do SNCC esteve presente em audição na Comissão de 

Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República 

no âmbito da Petição pública n.º 233/XIV/2.ª - “Pela abertura de vagas suficientes para 

a promoção na carreira de Chefes da Polícia de Segurança Pública”. 

Hoje, em 08.06.2021:  

• A Assembleia da República, através da Resolução n.º 162/2021, recomenda ao Governo 

a adoção de mecanismos de compensação para as carreiras da “categoria de Chefe”. 
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Sinal claro da importância da carreira de Chefe de Polícia, o que representa para o normal 

funcionamento da PSP e do serviço que esta presta à sociedade. 

Sinal claro de que o SNCC está a construir um caminho. 

Porto, 8 de junho de 2021 

A Direção do SNCC 
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