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COMUNICADO 
 

Assunto: relatório final petição pública n.º 233/XIV/2ª.  

Caros Chefes,  

No dia 8 de abril de 2021 deu entrada na Assembleia da República a petição n.º 233/XIV/2ª – 

“Pela abertura de vagas suficientes para a promoção na carreira de Chefes da Polícia de 

Segurança Pública”, promovida pelo SNCC/PSP. 

 Assinaram a referida petição 4918 cidadãos. 

 Esta semana foram conhecidos novos desenvolvimentos e o conteúdo do relatório final.  

Em sede de comissão destaca-se a intervenção da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa (PSD) 

que refere que o seu grupo parlamentar acompanha a problemática, considerando a pretensão 

da maior justiça, lamentando que o Governo até à data não tenha resolvido o problema, não 

obstante as várias interpelações feitas ao MAI.  

Por sua vez a Sra. Deputada Susana Amador (PS) manifestou preocupação com o impacto na 

desmotivação dos Chefes, destacando os baixos salários da PSP. Deu ainda nota da sua 

preocupação com a possibilidade deste caminho levar a radicalizações no seio da PSP. 

 Por decisão da Comissão o relatório foi remetido a todos os grupos parlamentares e grupos de 

trabalho, bem como ao Senhor Presidente da Assembleia da República.  

Resulta do mesmo que as motivações da petição, levada a cabo pelo SNCC, acolheram 

integralmente o acordo da Comissão que aprovou as conclusões por unanimidade.  

O SNCC irá continuar por todos os meios ao seu alcance a promover o diálogo, conhecimento e 

identificação dos graves problemas que afetam a PSP e em particular a sua carreira de Chefes. 

Tudo faremos para por cobro a anos de profundas desigualdades, recentrando o papel destes 

profissionais na organização. 

 SNCC… O caminho que construímos! 

Porto, 04 de outubro de 2021 

A Direção do SNCC 
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