
TRABALHO NA PSP
Os salários e as condições de trabalho como 
pilares de uma política de valorização da 
polícia portuguesa



AUMENTOS SALARIAIS NA AP ATÉ 2018



O QUE VALEM REALMENTE OS 
SALÁRIOS NA AP?

• Entre 2010 e 2018, a variação real 

dos salários na PSP indica uma perda 

de 130,00€

• Considerando as actualizações 

tendo em conta a inflação, 

constatamos que os salários na AP 

permanecem ao mesmo nível que 

eu 2010

• Na prática não houve ganho de 

poder de compra



DESPESAS COM PESSOAL EM % DO PIB
DADOS DO INE E BDP

• A partir de 2005 verifica-se uma tendência de queda do peso dos salários da AP

• O peso dos salários desce à conta da estagnação dos salários, perda de poder de compra 

e da redução de pessoal (ainda não recuperámos os níveis de 2005)



RELAÇÃO DO SALÁRIO PSP / SMN

2005 697,8 374,7 186,23

2006 708,3 385,9 183,5449598

2007 718,9 403,0 178,3870968

2008 734,0 426,0 172,3004695

2009 755,3 450,0 167,8444444

2010 789,5 475,0 166,2105263

2011 789,5 485,0 162,7835052

2012 789,5 485,0 162,7835052

2013 789,5 485,0 162,7835052

2014 789,5 485,0 162,7835052

2015 789,5 505,0 156,3366337

2016 789,5 530,0 148,9622642

2017 789,5 557,0 141,7414722

2011 789,5 580,0 136,1206897

2019 789,5 600,0 131,5833333

2020 791,9 635,0 124,71

• O salário de entrada na PSP baixa em relação ao Salário Mínimo 

Nacional – de 186% em 2005 para 125% em 2020 (dados DGAEP)

• Verifica-se uma tendência regular de queda dos salários nas 

polícias e, em geral, na Administração Pública

• Considerando que o salário médio em Portugal se situa nos 

1004,00 €, este montante não é suficientemente atractivo 

• Esta situação é agravada em função das características das 

condições de trabalho e da crise de prestígio que afecta os 

profissionais da administração pública como um todo



A POLITICA DE BAIXOS SALÁRIOS CONDENA O

NOSSO PAÍS AO SUBDESENVOLVIMENTO!

• Os países do Espaço 

Económico Europeu e da EU, 

com lugar nos primeiros 20 

lugares do ranking da 

competitividade, praticam, 

pelo menos, o dobro do 

salário médio

• Os salários visam a fixação 

de conhecimento, 

competências e 

qualificações



SERÃO ATRAENTES AS RESTANTES CONDIÇÕES 

DE TRABALHO?

 Horários de trabalho 

Prevalecimento de trabalho por turnos; trabalho suplementar; 
rotatividade e mudanças de turno ou escala; disponibilidade 
permanente

 Progressão na carreira

Progressão muito limitada por constrangimentos administrativos, 
funcionais e orçamentais

 Local de trabalho

Índices elevados de mobilidade geográfica



E AS CONDIÇÕES DE SST?

 Físicas

Esquadras, gabinetes, estruturas de apoio, 

automóveis

 Psicossociais

Risco elevado, stress, conflitos, supervisão

 Organizacionais

Turnos, trabalho nocturno, trabalho isolado mobilidade 

geográfica

Ausência ao trabalho segundo 

o motivo



RESULTADOS?

 Envelhecimento da estrutura etária da PSP (dados BS 2020)

Distribuição por idade
Distribuição por 

antiguidade



PREVALÊNCIA DE BAIXAS E MÉDIAS 

QUALIFICAÇÕES

• Baixos incentivos para melhorar as 

qualificações

• Mais de 90% com qualificações até 

ao 12.º ano



AMBIENTE CONFLITUOSO?

• Mais de 1000 processos 

num ano, para um 

efectivo de 19382 policias

• Na carreira de agente são 

16821efectivos

• Ex: para 28 mil médicos, 

em 2018 foram levantados 

563 processos 

• Entre instaurados e 

transitados do ano anterior 

estavam pendentes 2890 

processos



ASPECTOS PSICOSSOCIAIS GERADORES DE 

CONFLITO INTERNO E EXTERNO QUE 

AFECTAM A IMAGEM DA POLÍCIA

➢ Politica neo-liberal e a doutrina da flexibilidade, da precariedade, da contenção de 

custos, da financeirização…

➢ Degradação dos serviços públicos e da sua infra-estrutura material e humana

➢ Promoção de uma sensação de insegurança face ao futuro, assente em inevitabilidades

➢ Contextos de endividamento, privação material e miséria envergonhada que são 

contraditórias com a imagem social de uma polícia 

➢ Sensação de abandono, solidão e vulnerabilidade e impotência face aos poderes 

instituídos, à hierarquia e organização

➢ Preconceitos e estereótipos que “afectam” a imagem do agente policial – com efeitos 

positivos e negativos

➢ Aprofundamento dos contextos de degradação social com os quais o polícia tem de 

conviver, interagir, compreender, etc…



PERCEPÇÃO PÚBLICA DAS 

CONDIÇÕES DE TRABALHO NA PSP



DIGNIFICAR O TRABALHO E 

OS TRABALHADORES

 Fixar conhecimento, competências e 

qualificações

 Aproveitar o enorme investimento realizado em 

educação e formação profissional desde o 25 de 

Abril de 1974

 Gerar oportunidades de realização profissional 

aos jovens portugueses

 Desenvolver o sector produtivo e garantir serviços 

públicos de qualidade



MUITO OBRIGADO


