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12.outubro.2022 

                                                                                                      “Reunião” com MAI 

 
 

 
A 𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚çã𝐨 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐝𝐨𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐢𝐬 𝐝𝐚 𝐏𝐨𝐥í𝐜𝐢𝐚 (𝐀𝐒𝐏𝐏/𝐏𝐒𝐏) reuniu ontem 
com o ministro da Administração Interna. A matéria foi "Orçamento de Estado".  
 
Apesar da dispersão nas matérias abordadas, foi comunicado pelo MAI que a 
reunião teria apenas um caráter informativo e apresentou uma tabela que cifra 
aumentos salariais entre os 52 e os 107 euros, sendo que este último valor, seria 
atingido pelos profissionais da carreira de agente até ao índice remuneratório 15. 
 
A 𝐀𝐒𝐏𝐏/𝐏𝐒𝐏 focou a sua intervenção na matéria em causa (OE) e na tabela 
salarial deixando as seguintes notas: 
 

✔️ Tratando-se de matéria que carece de negociação com os sindicatos, não se 
entende o modelo de aplicação de tais valores, sem que exista um processo efetivo 
de negociação, secundarizando os processos negociais.  
 

✔️ A 𝐀𝐒𝐏𝐏/𝐏𝐒𝐏 apresentou um pedido de abertura de processo negocial para 
discussão de tabelas remuneratórias há cerca de dois meses e aguarda uma 
efetiva negociação e não uma informação ou mesmo o resultado de uma qualquer 
concertação social, onde a 𝐀𝐒𝐏𝐏/𝐏𝐒𝐏 não participa.  
 

✔️ Os valores apresentados são, no fundo, o reflexo da nossa razão e luta, na 
evidência da revisão das tabelas remuneratórias na PSP.  
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✔️ Ainda sobre os valores apresentados, trata-se de um passo conjuntural e não 
estrutural, que nem tão pouco responde às dificuldades do país, tendo em conta 
a inflação e o aumento dos preços gerais e fica aquém do necessário e urgente. 
 

✔️ Não responde o MAI às necessidades dos profissionais da PSP, sendo uma 
resposta ao contexto global, mantendo a PSP problemas estruturais graves, que 
se agudizam a cada dia. 
 

✔️ É necessária uma melhoria remuneratória nas várias carreiras. Urge resolver 
o valor da compensação do risco e a reestruturação dos suplementos. 
 

✔️ Consideramos a apresentação insuficiente. Aguardamos uma negociação real 
e efetiva para alteração das tabelas remuneratórias.  
 
▶️ continuaremos as nossas lutas, bem como o processo de auscultação aos 
policiais, relativamente às próximas ações a desenvolver pela revisão das tabelas 
remuneratórias, pela atratividade e dignificação da carreira.  
 
A Direção da 𝐀𝐒𝐏𝐏/𝐏𝐒𝐏 
 

#ParaNossaDefesa 

                                                                                                                                                                                                           
ASPP/PSP 

https://www.facebook.com/hashtag/paranossadefesa
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