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Nota à Imprensa
Aprovado Subsídio de Risco!
A APG/GNR congratula-se com a aprovação do subsídio de risco para as forças de segurança,
que teve lugar hoje no parlamento, no âmbito da discussão na especialidade do OE2021.
A APG/GNR, desde sempre que tem vindo a reivindicar um subsídio de risco para os profissionais
da GNR algo que é, nas forças de segurança da Europa e nos países desenvolvidos uma evidência
intrínseca às funções de segurança pública, pelo perigo e penosidade que comportam.
A APG/GNR não podia deixar de saudar o sentido de voto dos deputados que viabilizaram o subsídio
de risco, pois este foi um caminho longo, que encontrou numerosos obstáculos no caminho, por
falta de vontade da Tutela e até por via de sucessivos chumbos no parlamento.
Os profissionais da GNR e a sua estrutura representativa têm noção que este não será, ainda, a
concretização de um objectivo integralmente alcançado, pois está em causa um subsídio que
dependerá de negociação e, avisa a experiência, que esta nem sempre tem dado frutos,
independentemente de existirem propostas concretas, objectivas sobre o subsídio de risco
apresentadas pela APG/GNR e que, esperamos, venham a ser consideradas no formato que vier a
vigorar.
Esta é, de facto, uma meia vitória e, no processo negocial, a APG/GNR continuará a desenvolver o
seu trabalho com seriedade e responsabilidade, considerando que o subsídio de risco terá que ser
num montante que confira dignidade às funções dos profissionais da GNR e que, o
reconhecimento do risco, em termos gerais, não poderá só passar por uma compensação
pecuniária, mas também pela criação de condições de serviço que objectivamente minimizem esse
risco, quer do ponto de vista humano, quer do ponto de vista material.
A Direcção Nacional
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