
Associação Nacional de Guardas; Associação Nacional de Sargentos da Guarda Associação Sócio Profissional
Independente dos Profissionais da GNR; Associação Sindical Autónoma de Polícias; Organização Sindical dos Polícias;
Sindicato Independente de Agentes de Polícia; Sindicato Independente Livre Polícia; Sindicato Nacional da Polícia;
Sindicato Nacional Carreira de Chefes PSP; Sindicato Nacional Oficiais de Polícia; Sindicato Profissionais de Polícia;

Sindicato de Polícia pela Ordem e Liberdade; Sindicato Vertical de Carreiras da Polícia.

COMUNICADO OFICIAL CONJUNTO

ASSUNTO: Suplemento de Risco

PARTICIPANTES: ANAG, ANSG, ASPIG, ASAPOL, OSP, SIAP, SILP, SINAPOL, SNCC,
SNOP, SPP, SPPOL e SVCP.

Na sequência do comunicado anterior, a plataforma de organizações sindicais acima
referidas (PSP/GNR), informa que no dia 15 de julho de 2021 se irão realizar duas
iniciativas de Polícias.

 Entre as 10:00 e as 12:00 - Concentração no Palácio da Ajuda (Conselho de Ministros).

 Entre as 18:00 e as 21:00 - Manifestação na Praça do Comércio (MAI/MF), onde
será entregue um memorando conjunto com nossas reivindicações.

O “valor” da vida e integridade física dos profissionais da PSP e GNR, não pode ser inferior
ao de outras Polícias e há uma relação direta entre o risco e o numero de agressões e
mortes ocorridas em serviço. Para além disso, as estatísticas dizem-nos que PSP e GNR
são as profissões que em Portugal mais mortes e agressões sofrem .

Proposta defendida por esta plataforma de sindicatos:

Valor: 430,39 (valor já atribuído a outra Polícia )

Condições de pagamento: Pago em 14 meses anuais, indexado ao IAS e um valor
único pago a todos.

NOTA: Esta iniciativa é aberta a todos os Polícias e comunidade civil em geral e
solicitamos que todos usem t-shirts de cor preta (lisa). Só serão permitidas faixas,
bandeiras, t-shirts e/ou outras formas de promoção/identificação de organizações que
façam parte desta plataforma, na medida do que está acordado entre todos.

Lisboa, 12 de julho de 2021


