
 
 
 
 

 
COMUNICADO 

 

ALOJAMENTO PARA OS POLÍCIAS 

 

O SPPOL vem por este meio condenar e levantar algumas questões sobre a 

atribuição de alojamento para os Polícias. 

1. A DN/PSP pretende disponibilizar 500 alojamentos para os novos Polícias que 

sairão da EPP durante o mês de outubro de 2022, o que achamos muito bem; 

2. A questão que se coloca é como serão conseguidos estes alojamentos? Sendo 

certo que uma parte deles (cerca de 200) estará a cargo dos Serviços Sociais da 

PSP e outros a cargo da DN/PSP (cerca de 300). 

3. Quanto à DN/PSP a solução encontrada passa por “despejar” mais de 150 

elementos que estão nas diversas camaratas instaladas na cidade de Lisboa, para 

assim colocar os novos elementos, ao abrigo de um regulamento que “quase 

ninguém” tem conhecimento e que em raríssimas vezes foi aplicado.  

4. Esta solução não nos parece digna e é completamente desajustada da realidade, 

uma vez que as referidas camaratas, por não terem condições adequadas para 

alojar os Polícias nos últimos anos, não têm alojado muitos novos Polícias. Se 

verificarmos a percentagem de novos Polícias que aceitam ser alojados naquelas 

condições é muito reduzida. Assim, esta solução afetará drasticamente a 

situação económica e familiar dos Polícias que serão “despejados” das 

camaratas e não resolverá o problema do alojamento dos novos Polícias. 

5. Outra questão que se coloca é: Se os Serviços Sociais da PSP farão o mesmo 

procedimento em relação às habitações que estão a ser ocupadas por pessoas 

que nem sequer são Polícias? Como e em que condições foram atribuídas estas 

habitações?  Os Polícias, que efetuam serviços remunerados vulgo gratificados 

(sacrificando o seu descanso e a família por horas de trabalho extra), descontam 



obrigatoriamente do montante recebido 0,5% para os Serviços Sociais da PSP. 

Para onde vão essas verbas? Não deveriam ser canalizadas para apoiar o 

alojamento dos Polícias? Não deveriam ser canalizadas para melhorar as 

condições destas camaratas e construir outras?  

6. Outra grande questão que se coloca é: Onde estão a ser aplicados os 10 milhões 

de euros prometidos pelo Governo em 2020, os 20 milhões e os 40 milhões de 

euros prometidos e que constam no Orçamento de Estado para 2021 alocados 

para ampliar/melhorar os alojamentos dos Polícias? Será que andamos todos 

“distraídos!!!” 

 

SPPOL Por todos tudo! 

Lisboa, 21 de julho de 2022 
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