Comissão Coordenadora Permanente
dos Sindicatos e Associações dos Profissionais
das Forças e Serviços de Segurança - CCP

Lisboa, 23 de Novembro de 2021
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REUNIÃO DA CCP

A Comissão Coordenadora Permanente dos Sindicatos e Associações dos Profissionais das
Forças e Serviços de Segurança (CCP), estrutura que congrega os Sindicatos e Associações mais
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representativos do sector da Segurança Interna reuniu hoje, dia 23 de Novembro, nas instalações
da ASPP, no Porto.
As estruturas da CCP presentes na reunião concluíram que se agravaram muitas dos
problemas e carências que têm vindo a ser reportados às hierarquias das forças e serviços de
segurança, bem como às respetivas Tutelas e que têm sido fator de desmotivação e
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descontentamento destes profissionais.
Em primeiro lugar importa referir o aumento proposto para a Tabela Remuneratória Única,
que anda longe das expectativas dos profissionais das forças e serviços de segurança e que não
permite sequer a recuperação de poder de compra.

SCIF-SEF
Telf: 217 162 910
Fax: 217 162 910
scif@sef.pt

De igual forma, entende-se que o sector da segurança interna tem estado ao abandono,
não se procedendo à necessária dignificação das carreiras e sistemas de remunerações, não se
investindo em condições de serviço ou suprindo as graves carências de efetivo existentes.
Não será a incerteza quando ao futuro da atual situação política do país que levará as
Associações e Sindicatos das Forças e Serviços de Segurança a cessarem a sua postura determinada
e persistente na defesa daqueles que representam.
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.Assim, com a maior brevidade e mal se conheçam os protagonistas do próximo ato
eleitoral, a CCP irá solicitar uma reunião de urgências a todas as forças políticas candidatas.
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