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COMUNICADO 
 

Assunto: suplemento de risco (a não negociação) 

 

O Sindicato Nacional da Carreira de Chefes da Polícia de Segurança Pública (doravante designado 

SNCC), no exercício das suas funções de representação dos seus associados, dá nota pública do 

seguinte: 

Chegou ao fim a ronda de reuniões com SESEAAI sem que tenha sido iniciado um verdadeiro 

processo negocial. 

Todo o trabalho que foi desenvolvido em sede de comissões técnicas, bem como todas as 

propostas e argumentos apresentados nas reuniões presididas pelos Sr. Secretário de Estado 

Adjunto e da Administração Interna, redundaram todas na (im)posição do Governo. 

Mas impõe-se o esclarecimento de equívocos que é, ao mesmo tempo, a pergunta para a qual 

não logramos obter resposta. 

1. O Governo de Portugal não tratou de forma equitativa os profissionais dos serviços e 

forças de segurança. Utilizando uma argumentação assente exclusivamente na aritmética, em 

médias e medianas, não foi capaz de justificar a desigualdade de tratamento.  

2. O valor reclamado pela maioria das estruturas sindicais para o valor do subsídio de risco 

tinha por referência o mesmo valor que este Governo em 2019 entendeu atribuir a outros 

serviços de segurança (nem todos com qualidade de OPC); 

3. Com o valor agora (unilateralmente) imposto o resultado é o seguinte: 

a. 94,47% da totalidade dos polícias vai auferir um valor inferior; 

b. 85,1% do efetivo, representando a totalidade da carreira de Agentes, não atinge o valor 

atribuído a outros profissionais dos serviços de segurança. Não existe um único agente da PSP 

que vá auferir um suplemento com valor idêntico aos profissionais dos serviços de segurança já 

devidamente identificados; 

c.  Com exceção dos elementos da categoria de Chefes, que se encontram no seu último 

nível remuneratório, o que representa cerca de 75% do efetivo da carreira, estes não atingem o 

valor que os profissionais, já no seu início de carreira, vão auferir nos seus serviços de segurança. 

Apenas Chefes; chefs principais e chefes coordenadores com cerca de 30 anos de efetividade na 

PSP é que podem atingir esse mesmo valor; 

d.  O mesmo se aplica a todos os subcomissários atualmente em funções na PSP. 

Exmo. Sr. Primeiro-Ministro 

Exmo. Sr. Ministro da Administração Interna 
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Como se explica aos polícias, que desempenham funções de Órgãos de Polícia Criminal que não 

têm direito: 

1. A greve; 

2. A filiarem-se num partido político; 

3. Ao livre exercício associativo sem carecerem de autorização prévia; 

4. Ao pagamento de horas extra; 

5. Ao pagamento de uma compensação por serviço de prevenção; 

6. A todas as limitações decorrentes do seu Regulamento Disciplinar; 

 

Que o risco destes profissionais, apesar de ser comprovadamente maior por comparação com 

todos os serviços de segurança, afinal vão ter um subsídio de risco inferior (e é de risco que 

continuamos a falar) ao que outros funcionários de áreas de apoio, desses mesmos serviços, 

recebem? 

Quanto vale a vida destes profissionais? 

Quando é que estes profissionais vão passar a ter direito à mesma dignidade? 

SNCC… O caminho que construímos. 

 

Porto, 04 de Agosto de 2021 

A Direção do SNCC 
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