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Associação Sindical Autónoma de Polícia - ASAPOL 
Direção Nacional 

 
 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia da República, 

Excelentíssimo Senhor Primeiro   Ministro, 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Administração Interna, 

Excelentíssimo Senhor Diretor Nacional da Polícia Segurança pública, 

Excelentíssimos Senhores Presidentes dos Grupos Parlamentares da 

Assembleia da República, 

 

 

C.C: Orgãos de comunicação social   

 
 

Carta aberta ao Senhor Ministro da Administração Interna 
 
 
 
 No dia 30 de junho de 2021, foi apresentada uma proposta de atribuição do 

suplemento de risco por parte da tutela aos representantes das associações sindicais 

de Polícia presentes. 

 

A proposta apresentada pela tutela para atribuição do suplemento de risco aos 

profissionais de Polícia, contempla: 

- O valor de 68,96 euros de suplemento de risco para os Polícias que recebem 

suplemento de patrulha; 

- O valor de 58,96 eurosde suplemento de risco para os Polícias que recebem 

suplemento de Comando; 

- O valor de 48,96 euros para os restantes Polícias. 

 

Tal proposta de atribuição de suplemento de risco é absolutamente 

desenquadrada da realidade do nosso país, constitui uma ofensa aos Polícias e uma 

desconsideração por estes, senão vejamos: 
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1.º 

Em 14 abril de 2021 o jornal Observador publicita “Mai promete subsídio de risco para 

PSP e GNR até ao final de junho. 

 

2.º 

As associações sindicais apresentaram propostas à tutela para atribuição do 

suplemento de risco no valor de 429,00€, equivalente ao subsídio de risco atribuído a 

outras forças e serviços de segurança(SEF e PJ). 

 

3.º 

No dia 30 de junho de 2021, o MAI anunciava estar concluído o processo de atribuição 

de subsídio de risco aos Profissionais de Polícia, e apresentou uma proposta com os 

valores acima descritos. 

 

4.º 

O MAI omitiu os valores durante toda a negociação, para os apresentar no último dia 

do mês, demonstrando desta forma que não está de boa fé nas negociações e desta 

forma desrespeitou os Polícias. 

 

5.º 

Os valores apresentados com os devidos descontos, vão haver polícias a auferir 

mensalmente um suplemento de risco no valor de 7 euros, este é o valor que Vossa 

Excelência considera justo e digno para o risco que os polícias, correm no 

cumprimento da sua missão. 

 

 

A Associação Sindical Autónoma de Polícia(ASAPOL), considera a proposta 

apresentada pela tutela ultrajante, vergonhosa que ofende a dignidade dos Polícias, e é 

desta forma que os profissionais de polícia são tratados e respeitados pela Tutela, daí 

resulta: 

 

- Falta de candidatos para preenchimento de vagas de recrutamento de novos 

Agentes; 

-Insatisfação dos profissionais de Polícia aliado às exigências da profissão e às 

baixas remunerações, resulta maior número de elementos Polícias a sofrer de burnout 

e alguns chegam mesmo a por termo à vida. 
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Face ao exposto a ASAPOL, solicita a Vossa Excelência, que analise com 

ponderação os valores apresentados pelas associações sindicais, esses sim são valores 

justos. Caso V. Exa., não tenha capacidade para lutar pelos direitos dos Polícias junto 

dos seus pares, para atribuição de um subsídio de risco que vá de encontro às 

perspetivas dos Polícias deverá pedir a demissão. 

 

 

                              Lisboa, 01 de julho de 2021 

 
Nuno Prego de Castro 

Vice-Presidente da Direção da ASAPOL 
 


