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CCP agenda reunião extraordinária  

para 15 de Outubro 

 
 

09 de Outubro de 2010 
 
 
 

A Comissão Coordenadora Permanente dos Sindicatos e 
Associações dos Profissionais das Forças e Serviços de Segurança 
(CCP), de que fazem parte os Sindicatos e Associações mais representativos 
do sector da Segurança Interna, agendou uma reunião extraordinária para dia 
15 de Outubro, na IPA - Secção Portuguesa, Rua Professor José Sebastião e 
Silva, nº.1, pelas 10h00 horas. Pelas 11h45, o Secretário Nacional da CCP, 
Paulo Rodrigues, estará disponível para falar à Comunicação Social. 

  
A CCP entendeu ser necessário reunir extraordinariamente, tendo 

em conta o Plano de Austeridade apresentado recentemente pelo 
Governo, que poderá ter reflexos graves para os Profissionais que 
representa, seja a nível socioprofissional ou na qualidade do serviço 
prestado aos cidadãos. 

 
A CCP considera que os cortes orçamentais nas Forças e Serviços de 

Segurança poderão traduzir-se em graves situações de instabilidade interna, 
com reflexos preocupantes no funcionamento destas Instituições e na 
segurança do país. 

 
A CCP analisará o impacto destas medidas governamentais na área de 

Segurança Interna, não estando descartada a possibilidade de acções de luta 
a levar a cabo contra o constante ataque governamental efectuado a estes 
Funcionários Públicos. 

 
 
 
 
 
 

RETARIADO NACIONAL DA CCP 

 
APG/GNR 

Telf 218 470 119 
Fax 218 470 156 

geral@apg-gnr.pt 

 
 

ASPP/PSP 
Telf 213 475 394 
Fax 213 475 493 

aspp-psp@aspp-psp.pt 

 

ASPPM 
Telf  213 649 707 
Fax  213 649 707 
geral@asppm.pt 

 

SCIF-SEF 
Telf 217 162 910 
Fax  217 162 910 

scif@sef.pt 

 
Telf  213 536 234 

Fax  213504809 
correiosncgp@netcabo.pt  

ASF-ASAE 
Telf: 96 227 23 16 

asf.asae@gmail.com 

 

CCP AGENDA MANIFESTAÇÃO PARA  
21 DE NOVEMBRO 

 
22 de Outubro de 2013 

 
 
A Comissão Coordenadora Permanente dos Sindicatos e Associações dos 

Profissionais das Forças e Serviços de Segurança – CCP –, que congrega os sindicatos 
mais representativos da GNR, PSP, ASAE, SEF, Guarda Prisional e Polícia Marítima, esteve 
hoje reunida e decidiu agendar para dia 21 de Novembro de 2013, em Lisboa, uma 
Manifestação Nacional de todas as Forças e Serviços de Segurança. 

 
Após analisar o projecto de Orçamento de Estado para 2014, a CCP considera que 

o Governo desvalorizou a função policial e as consequências para a segurança do País. 
Este OE irá gerar instabilidade no funcionamento das polícias criando deficiências na 
resposta às solicitações. A degradação da qualidade da segurança pública significará um 
retrocesso na eficiência das polícias que originará, por um lado, prejuízos para as 
pessoas e maiores custos no futuro para o País. O Governo não pode decidir a segurança 
das pessoas com base num pressuposto economicista. Decidir medidas sem ter 
consciência das consequências para o País é irresponsável. 

 
Nesse sentido, e acreditando que o poder político irá rever o OE nesta matéria, 

hoje mesmo a CCP solicitará reuniões aos grupos parlamentares para esclarecer as 
consequências que o OE trará a nível socioprofissional e no funcionamento das 
Instituições.  

 
A CCP informa ainda que a realização desta manifestação não impede os 

profissionais das Forças e Serviços de Segurança de enveredarem por outros tipos de 
protesto, que entendam adequados, em defesa da segurança pública e da dignidade 
profissional. 
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