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COMUNICADO SNPM – REUNIÃO COM BLOCO ESQUERDA 

O Sindicato Nacional das Polícias Municipais vem por este meio comunicar aos seus 

Associados, as conclusões da reunião tida com a Exmo. Sr. Deputado João Vasconcelos e 

Assessor do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, na Assembleia da República, na passada 

tarde de quarta-feira, dia 21 de setembro pelas 18H00. 

O SNPM congratula-se pela forma como foi recebido e dizer que esta Direção conseguiu na sua 

totalidade fazer-se compreender nas matérias relacionadas com os Polícias Municipais.  

De referir que o SNPM representado pela direção nesta audiência, colocou a nu todos, os nossos 

problemas na nível geral, passando pela possível conversão das carreiras dos Agentes da Policia 

Municipal, assim como, na impossibilidade desta, a regulamentação do Estatuto, carreiras e 

remuneraçõe, retificação do plano de uniformes, meios coercivos e a nível geral a grande 

disparidade laboral existente entre os vários municípios, nomeadamente os uniformes, subsídios 

integrados na remuneração, diversificação da caracterização das viaturas e os lapsos temporais 

de progressão horizontal nas carreiras que atinge de forma diferente os agentes da polícia 

municipal, quando estes já cumprem os requisitos necessários e sendo feita essa vontade por 

iniciativa dos Presidentes de Câmara. Posto isto, foi recebido como resposta por parte do Sr. 

Deputado João Vasconcelos que iria fazer uma rigorossa apreciação. Alertámos ainda para a 

grande discriminação laboral existente entre as Policias Municipais de Lisboa e Porto e as 

restantes, tendo nestes últimos tempos assumindo maior destaque uma vez que o Ministério da 

administração interna se comprometeu a regulamentar o regime especial para Lisboa e porto, 

consumando na lei a enorme descriminaçao. 

O SNPM entregou o caderno reivindicativo, assim como se prontificou a prestar qualquer 

esclarecimento adicional. Esta nova via de vem a permitir que outros partidos com influência 

política possam tomar conhecimento da realidade desta carreira e de todos os desígnios que dela 

advém e sem aprofundar o entusiasmo ficaremos a aguardar para breve outra reunião para o 

ponto de situação e as medidas que possam ser surgidas, como prova pelo interesse desta classe 

trabalhadora recheada de discriminação laboral. 
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O SNPM solicita e agradece a todos o grande empenho, reafirmando que a participação ativa do 

associativismo abre caminho para enfrentar os desafios. 

“Juntos seremos mais fortes”. 

 

Pedro Oliveira 

Presidente do SNPM 

 

Vila Nova de Gaia, 23 de Stembro de 2016 
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