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                                                          COMUNICADO 
Assunto: Subsídio de risco (continuação). 

Caros chefes e associados, 

Conforme já tinha sido comunicado, a Direção do SNCC, a propósito da proposta do MAI 

referente à atribuição do subsídio de risco, dirigiu a todos os Grupos e Partidos com assento 

Parlamentar uma exposição, na qual reforça a sua posição, os seus argumentos e manifesta, 

desde logo, a sua disponibilidade para todas as diligências que estes entendessem por 

necessários. 

Prontamente o PAN, PS e BE (até à presente data mais nenhum grupo ou partido com assento 

parlamentar contactou o SNCC) manifestaram o seu interesse e disponibilidade em reunir (via 

plataforma digital) com esta Direção e do qual vos daremos nota, sem antes deixar o nosso 

profundo agradecimento aos Grupos Parlamentares que, desde o primeiro momento se uniram 

nesta defesa e, neste momento, não deixaram de dizer “presente”. 

Caso assim se justifique aditaremos nova informação ao presente comunicado. 

 

1. Reunião com o PAN  

Data/Hora: 12.07.2021 – 10h00 

Presenças: Exmo. Sr. Deputado Nelson Silva; César Nogueira APG; Rui Neves SIAP; Armando 

Ferreira SINAPOL 

Posição do PAN 

Manifestou total solidariedade com as reivindicações, revendo-se nos argumentos defendidos 

pelas estruturas sindicais, desde logo por um princípio de igualdade entre as forças e serviços 

de segurança. Entende, contudo, que deve ser analisada a eventual diferenciação entre serviços 

operacionais e serviços de apoio operacional. 

 

2. Reunião com o PS 

Data/Hora: 13.07.2021 – 11h00 

Presenças: Exmos.(as) Srs.(as) Deputados(as) Francisco Pereira Oliveira, Susana Amador e 

Romualda Fernandes 

Posição do PS 

Reconhecem que a luta pela atribuição do subsídio de risco é antiga e mais que isso, é uma 

reivindicação justa. O grupo parlamentar do PS tem, nesta matéria, encetado um diálogo 

permanente com a Tutela e estão convictos que o diálogo social e as negociações 

verdadeiramente, vão agora ter início e será possível um entendimento, esperando que ambas 

as partes estejam disponíveis para fazerem cedências e que certamente será possível encontrar 
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um ponto de encontro. Referem que a situação financeira não é a mais favorável e que, qualquer 

decisão por parte do Ministério das Finanças, partirá sempre de uma visão do todo. É igualmente 

necessário efetuar uma harmonização dos suplementos. 

 

3. Reunião com o BE 

Data/Hora: 16.07.2021 – 16h45 

Presenças: Exmo. Sr. Deputado José Manuel Pureza e Assessor Parlamentar Dr. Gonçalo Russo 

Posição do BE 

Manifestou a total concordância com a reivindicação das estruturas sindicais, entendendo que 

nesta matéria é fundamental que exista um tratamento de igualdade perante outros serviços de 

segurança. Manifesta igualmente preocupação que este tema se não for tratado com a 

importância que o mesmo reveste pode ser indevidamente utilizado por movimentos 

inorgânicos associados à extrema-direita. Reconhece que não é mais possível continuar a 

defraudar espectativas legítimas dos polícias. 

Por fim, reforçando o papel que o BE tem tido nesta matéria, deu a conhecer as questões que 

dirigiram ao MAI e que aqui transcrevemos: 

“---------------------------------------------------------------------------------- 

 REQUERIMENTO Número      /XIV (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XIV (     .ª) 

 

Assunto: Subsídio de risco dos/as profissionais das Forças de Segurança 

 
Destinatário: Ministro da Administração Interna 

 
 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Lei do Orçamento de Estado para 2021 (Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro) prescreve, no seu artigo 42.º 

n.º 3 que “até ao final do primeiro semestre de 2021, o Governo desenvolve as diligências necessárias com vista 

à atribuição do subsídio de risco aos profissionais das Forças de Segurança, mediante o adequado processo de 

negociação com as associações representativas.” 

No limite desse prazo legalmente fixado, o Governo apresentou aos sindicatos da PSP e da GNR uma proposta 

de valor para o subsídio de risco entre os 48 e os 68 euros. 

Não só o tempo escolhido para a apresentação a proposta governamental acarreta uma derrapagem sensível no 

cumprimento do preceito legal acima referido (que, repete-se, aponta o fim do primeiro semestre como términus 
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do processo negocial), como também o conteúdo da proposta se revela muito aquém do que é considerado 

minimamente digno por aqueles/as profissionais, tendo mesmo merecido a qualificação de “ultrajante e 

vergonhosa” por várias das associações suas representantes. 

Trata-se, com efeito, de um valor muito abaixo do do subsídio de risco atribuído a outros/as profissionais de 

polícia, como sucede, por exemplo, com os profissionais da Polícia Judiciária. 

Para o Bloco de Esquerda, o valor do subsídio de risco dos/as profissionais das Forças de Segurança tem de 

espelhar a efetividade dos riscos a que estão expostos/as na sua atividade e compensar os acréscimos de 

encargos por eles/as assumidos, designadamente em matéria de seguros. Por isso, não contribui para a 

necessária estabilidade e motivação destes/as profissionais a apresentação de propostas que representam, a 

seus olhos, uma humilhação inaceitável.  

          Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministro da Administração 

Interna, as seguintes perguntas: 

1. Está o Governo disponível para que o valor do subsídio de risco a atribuir aos/às profissionais das 

diferentes Forças de Segurança obedeça a intervalos de diferenciação mínimos, refletindo os riscos 

efetivos a que todos/as estão expostos/as na sua atividade? 

2. Tendo em conta que a Lei do Orçamento de Estado para 2021 fixa o fim do primeiro semestre para 

términus das negociações sobre o valor do subsídio de risco destes/as profissionais, qual o calendário 

concreto com que o Governo se compromete para a fixação de um montante deste suplemento 

remuneratório dos/as profissionais das Forças de Segurança ?  

Assembleia da República, 16 de julho de 2021” 

---------------------------------------------------------------------------- 

Aguardemos pelas senas dos próximos capítulos… 

Saudações sindicais. 

SNCC… O caminho que construímos. 

Porto, 19 de julho de 2021 

A Direção do SNCC 
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