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C.C: Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia da República, 

Excelentíssimos Senhores Presidentes dos Grupos Parlamentares, 

Excelentíssimo Senhor Primeiro Ministro,

Excelentíssimo Senhor Diretor Nacional 
 
 

Assunto: Caderno Reivindicativo dos Profissionais da Polícia de Segurança 
Pública. 

 
 
 

A Aliança dos sindicatos da PSP acima identificados, vem por este meio,

apresentar a V. Exas. o presente caderno reivindicativo, apenas com duas medidas 

para entrarem em vigor no corrente ano e tem por fundamentação o seguinte:

 

A Polícia de Segurança Pública tem uma função vital na vida quotidiana dos 

cidadãos, como estipula o a  tigo 275.º da Constituição da Republica Portuguesa,

enuncia  no  n.º1,”A  polícia  tem  por  funções  defender  a  legalidade  democrática 

garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos.”
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Excelentíssimo Senhor, 

Ministro Administração Interna,

C.C: Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia da República, 

Excelentíssimos Senhores Presidentes dos Grupos Parlamentares, 

Excelentíssimo Senhor Primeiro Ministro, 

Excelentíssimo Senhor Diretor Nacional da Polícia Segurança Pública,

Caderno Reivindicativo dos Profissionais da Polícia de Segurança 
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A  Segurança  é  um  direito  de  todos  e  não  pode  nem  deve  ser  vedado

questões económicas. A verdade

CDS, vem cortando significativamente

que respeita à Polícia de Segurança Pública, têm resultado

condições de trabalho dos Pol

Polícia de Segurança Pública, tanto pelas condições 

 esta  profissão, bem como  e  não menos  importante, pelas  baixas

que os profissionais de Polícia auferem.
 

Por estes motivos, os Profissionais da Polícia de Segurança Pública apresentam 

as seguintes reivindicações: 

 
1. Atribuição subsídio de risco

 
- Em 2021, seja atribuído subsídio de risco a todos os Polícias de igual valo

para todos e corresponderia a 25% do vencimento base do posto de

 

 

2. Atualização Remuneratória
 

- Em 2021, exigimos

profissionais de Polícia, que deverão

indexação face à notória desvalorização remuneratória das carreiras policiais na última 

década, mais concretamente, tendo em conta as mais que jus as, pertinentes e 

regulares subidas do salário mínimo nacional 

Os sindicatos consideram que os vencimentos das carreiras dos Polícias

encontram-se desajustados, 

que deixamos uma tabela 

remuneratória das carreiras. 
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A  Segurança  é  um  direito  de  todos  e  não  pode  nem  deve  ser  vedado

verdade é que as políticas de sucessivos Governos

significativamente no Orçamento do Estado o financiamento

Segurança Pública, têm resultado na 

condições de trabalho dos Polícias e na incapacidade de recrutar novos Agentes para a 

Polícia de Segurança Pública, tanto pelas condições de trabalho, pelo risco inerente

esta  profissão, bem como  e  não menos  importante, pelas  baixas

que os profissionais de Polícia auferem. 

Por estes motivos, os Profissionais da Polícia de Segurança Pública apresentam 

risco 

Em 2021, seja atribuído subsídio de risco a todos os Polícias de igual valo

para todos e corresponderia a 25% do vencimento base do posto de comissário.

Remuneratória 

exigimos uma atualização da carreira r 

deverão ser adotados pelo Governo 

indexação face à notória desvalorização remuneratória das carreiras policiais na última 

década, mais concretamente, tendo em conta as mais que jus as, pertinentes e 

regulares subidas do salário mínimo nacional (de 2010 a 2021, aumento de

Os sindicatos consideram que os vencimentos das carreiras dos Polícias

 sendo uma ofensa à dignidade destes 

 

(V. ANEXO) que consideramos justa para a atualização

A  Segurança  é  um  direito  de  todos  e  não  pode  nem  deve  ser  vedado por 

Governos PS, PSD e 
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recrutar novos Agentes para a 

pelo risco inerente a 

esta  profissão, bem como  e  não menos  importante, pelas  baixas remunerações 

Por estes motivos, os Profissionais da Polícia de Segurança Pública apresentam 

Em 2021, seja atribuído subsídio de risco a todos os Polícias de igual valor 

comissário. 
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para uma justa 

indexação face à notória desvalorização remuneratória das carreiras policiais na última 

década, mais concretamente, tendo em conta as mais que jus as, pertinentes e 

2010 a 2021, aumento de 40%). 

Os sindicatos consideram que os vencimentos das carreiras dos Polícias 

profissionais, pelo 

) que consideramos justa para a atualização 
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Senhor  Ministro  da  

identificada exige que as medidas acima elencadas sejam aplicadas até 30 de junho de 

2021, e aguardamos uma resposta a este caderno reivindicativo até 28 de fevereiro de 

2021, caso este caderno reivindicativo

março  de  2021  até  que  as  medidas  sejam  aplicadas,  os  profissionais  de  

promoverão ações de protestos frequentes.

Vimos ainda solicitar 

debater as medidas apresentadas.

Aguardamos resposta, através dos contactos de e

sede@asapol.net e geral@svcp.p
 
 
 

Lisboa, 18 de janeiro de 2021
 
 

Os representantes da Aliança dos Sindicatos
 
 

Organização Sindical dos Polícias 
 

 

Associação Sindical Autónoma de Polícia 
 

 

 

Sindicato Vertical de Carreiras da Polícia 
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 Administração  Interna,  a  aliança  dos 

identificada exige que as medidas acima elencadas sejam aplicadas até 30 de junho de 

2021, e aguardamos uma resposta a este caderno reivindicativo até 28 de fevereiro de 

reivindicativo seja ignorado por Vossa Excelência

2021  até  que  as  medidas  sejam  aplicadas,  os  profissionais  de  

promoverão ações de protestos frequentes. 

a Vossa Excelência a marcação de 

debater as medidas apresentadas. 

Aguardamos resposta, através dos contactos de e-mail: ospsede@gmail.com

geral@svcp.pt. 

Lisboa, 18 de janeiro de 2021 

Os representantes da Aliança dos Sindicatos 

Organização Sindical dos Polícias – OSP 

 
O Presidente 

Associação Sindical Autónoma de Polícia – ASAPOL 

O Vice-Presidente 

Sindicato Vertical de Carreiras da Polícia – SVCP 

O Presidente 

dos  Sindicatos  já 

identificada exige que as medidas acima elencadas sejam aplicadas até 30 de junho de 

2021, e aguardamos uma resposta a este caderno reivindicativo até 28 de fevereiro de 

Excelência a partir de 

2021  até  que  as  medidas  sejam  aplicadas,  os  profissionais  de   Polícia 

ma reunião para 

ospsede@gmail.com, 
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ANEXO: TABELA REMUNERATÓRIA 
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