MENSAGEM FINAL
MANIFESTAÇÃO
21 NOVEMBRO 2019
TOLERÂNCIA ZERO
Em nome da organização, felicitarmos todos os presentes por terem dado
uma força incrível a esta grande manifestação que não reflete mais que a
nossa revolta.
Deixar um obrigado a todos os cidadãos que, não sendo policias, quiseram
estar aqui connosco para nos apoiar contra o desprezo a que temos sido
sujeitos;
Esta manifestação foi aberta a todos os profissionais das varias áreas,
ninguém é excluído, bem pelo contrario, precisamos de todos, contamos com
todos, porque ninguém pode ficar para trás.
Saudamos também a presença do Vice-presidente da Eurocop Roger
Marcatoris e do Presidente da Organização Internacional dos policias da
língua Portuguesa, Janio Gandra. Bem podem comprovar a triste realidade
dos policias Portugueses.
Nunca tanto como hoje, os policias tiveram tanta razão para sair à rua e dizer
a todo o País que o desprezo que os governos tem demonstrado por estes
profissionais é lamentável. Bem demonstrativo que o Governo Português
não valoriza o trabalho dos profissionais das forças de segurança. Não
valoriza as horas de trabalho diário e em excesso, não valoriza a pressão, a
complexidade, o risco e a responsabilidade que recai sobre as costas dos
policias.
Não queremos muito, queremos simplesmente que cumpram com os
policias aquilo que cumprem com a generalidade dos trabalhadores em
Portugal.
É esta razão, refletida nesta manifestação, que deixa bem claro que o governo
já não tem alternativa senão dar resposta sobre:
• Devolução do valor retirado ilegalmente, nos suplementos, em tempo de
férias, desde 2011. Decisão que foi considerada ilegal pelo Supremo tribunal
administrativo. Cumpra a Lei Sr Primeiro Ministro;
• A Assembleia da República aprovou com larga maioria o subsídio de risco
em Janeiro de 2018; Respeite a AR Sr Primeiro Ministro;

• A Atualização da tabela remuneratória contraria todo o fundamento
previsto na Lei geral em que para trabalho igual salário igual, também não
pode ser admissível pagar aos policias no inicio de carreira 789€ de salario
Base; Reponha a justiça salarial com os policias Sr Primeiro Ministro
. É inaceitável descontar para o SAD, já de valor exagerado, 14 meses por ano
quando o subsistema so pode ser utilizado 12 meses. Seja Justo Sr Primeiro
Ministro
• Sabiam que a PSP e GNR são as únicas instituições do Pais que não tem
nenhuma lei ou organismo que fiscalize as suas condições de higiene. Saúde
e segurança no trabalho aplicando a legislação da fiscalização da saúde e
segurança no trabalho. Cumpra com a Lei sr Primeiro Ministro
• Sr Primeiro Ministro, está aprovado no estatuto da PSP que a préaposentação, se os polícias desejarem, podem sair aos 55 anos de idade. Sr
primeiro ministro não volte a enganar os policias.
A todos os presentes deixamos uma garantia, caso não haja qualquer
resolução destas matérias, dia 21 de janeiro estaremos novamente aqui. Com
barreiras ou sem elas, com blocos ou sem eles, não deixaremos de lutar para
por fim a uma atitude dos governos que estão a destruir a condição policial,
mas sobretudo estão a destruir as forças de segurança e a própria segurança
publica.
Pelos policias, pelos Portugueses estaremos sempre na linha da frente.
Vivam todas as forças de segurança
Vivam os policias
Viva Portugal
Lisboa, 20 de novembro de 2019
Os sindicatos que compõem a organização da manifestação,
7/NOV/2019

