COMUNICADO CONJUNTO
ASSUNTO: Suplemento de Risco
PARTICIPANTES: ANAG, ANSG, ASPIG, ASAPOL, OSP, SIAP, SILP, SINAPOL, SNCC, SNOP, SPP, SPPOL
e SVCP.

Caros associados das presentes estruturas sindicais e restantes elementos da PSP e GNR,
Esta luta ainda não terminou, o dever só estará cumprido, quando o risco da condição policial for
considerado com seriedade da parte do Ministério da Administração Interna.
No passado dia 21 de julho, a reunião com S.Exa. o Secretário de Estado Adjunto e da Administração
Interna, Juiz Desembargador Antero Luís, foi inócua pelo que está marcada nova reunião para dia 28
de Julho de 2021 às 10H30, aguardamos com expectativa sobre os valores da proposta a apresentar
pelo MAI.
Continuaremos intransigentes no valor de 430,39 euros - indexado ao índice de Apoio Social, por
representar que este mesmo governo calculou para o risco devido a outros profissionais das forças e
serviços de segurança, pelo que, tendo em conta o princípio da universalidade e da justiça não poderemos
ter um valor de risco menor.
O suplemento a atribuir deverá versar exclusivamente o risco e não se admite a sua acumulação com outro
tipo de compensação remuneratória.
Pelo que dia 28 de Julho de 2021, a partir das 10H30 estarão alguns representantes dos sindicatos da
plataforma, na reunião que decorre no MAI a defender a proposta do suplemento de risco no valor de
430,39 euros defendida por todas as associações da plataforma.
Enquanto a reunião decorre estarão no exterior dirigentes das associações e todos os polícias que
entendam e possam estar presentes a manifestar-se por uma proposta digna do Governo, que este teima
em não conceder.
Incentivamos todos os Polícias se concentrem junto dos Comandos, Esquadras e serviços entre as 13H00 e
as 13H30, em honra dos colegas mortos e agredidos em serviço.
Informamos ainda que se o Governo não apresentar uma proposta que honre o risco desta profissão,
divulgaremos novas formas de luta em conjunto.
Não vamos desistir da luta, contamos e precisamos de todos.

Lisboa, 25 de julho de 2021,

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 Carreira da Polícia.

