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Nota à Imprensa
Suplemento de Risco
Valor proposto pela Tutela é um insulto
Teve lugar hoje a última reunião de negociação do suplemento de risco com as estruturas da GNR e da PSP.
A APG/GNR repudia o valor proposto para compensar o risco e penosidade das funções de segurança pública,
pois trata-se de um valor absolutamente indigno das nossas funções oscilando entre os 80€ e os 100€, vindo
substituir a componente fixa do Suplemento por Serviço nas Forças de Segurança e que é hoje de 31,04€, o
que equivale a dizer que o valor real proposto poderá oscilar entre os 68,96€ e os 48,96€, respectivamente.
Neste sentido a APG/GNR transmitiu ao SEAAI a sua discordância com os valores apresentados por
representarem, mais uma vez, uma tremenda desconsideração para com aqueles que diariamente estão na
linha da frente e que são os primeiros achegar às situações e que, como tal estão mais expostos ao risco.
A APG/GNR desde o primeiro momento denunciou a forma pouco transparente como decorreram as
negociações, na medida em que a Tutela apenas hoje apresentou valores, o que não é honesto nem
transparente, sendo que o Presidente da Direcção só não abandonou a reunião em apreço pelo respeito que
tem pelos associados que representa.
Mas a Tutela foi mais longe e pretende incluir o suplemento de risco no Sistema Remuneratório, o que se
considera inadmissível, quando a APG/GNR sempre reivindicou a revisão do Sistema Remuneratório. Não
rever a totalidade do Sistema Remuneratório da GNR é o equivalente a assumir-se que a GNR é uma força
de segurança com um estatuto de menoridade em relação à PSP, já que auferimos um vencimento inferior
para as mesmas funções e trabalhamos mais horas.
As propostas da APG/GNR são ponderadas, sensatas e conhecidas. O processo negocial continuará e
persistiremos e não desistiremos de pugnar pela revisão do Sistema Remuneratório e pela aprovação de um
suplemento de risco digno das nossas funções, pois jamais aceitaremos ser tratados como polícias de
segunda.
A APG/GNR recorrerá a todos os meios para que seja revisto o valor proposto e caso o processo negocial não
produza os efeitos pretendidos, não abdicará de recorrer ao protesto, pois o que está em cima da mesa é de
importância maior, pois trata-se da nossa dignidade profissional.
Lisboa, 30 de Junho de 2021
A Direcção Nacional

