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Proposta de Lei n.º 38/XV/1.ª

(Aprova o Orçamento de Estado para 2023)

Proposta de Aditamento

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do Partido CHEGA apresenta a seguinte proposta de aditamento:

TÍTULO I

Disposições gerais

CAPÍTULO III

Disposições relativas à Administração Pública

SECÇÃO II

Outras disposições sobre trabalhadores

Artigo 32.º - A

Reforço do número de psicólogos nas forças de segurança

1 – Até ao final do ano de 2023, o Governo procede à revisão do Plano de Prevenção do 

Suicídio nas Forças de Segurança, mediante a avaliação das medidas implementadas e 

identificação das ações necessárias à sua atualização.

3 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, o Governo procede à imediata

contratação de psicólogos, em número adequado, para disponibilizar apoio psicológico 

às forças e serviços de segurança, de emergência e de socorro.

Nota Justificativa:
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Nos últimos 20 anos, cerca de 160 efetivos policiais portugueses da PSP e da GNR 

puseram fim à vida, maioritariamente por recurso à própria arma de serviço. A taxa de 

suicídio nas forças de segurança encontra-se em níveis que, conforme os anos, são o 

dobro ou triplo da média nacional. 

Por outro lado, o Governo escudou-se na pandemia de Covid-19 para não fazer a 

avaliação do Plano de Prevenção do Suicídio das Forças de Segurança, em vigor desde 

2007 e que deveria ter sido avaliado globalmente há dois anos. É certo que foi revisto 

pela última vez em 2016, mas o Ministério da Administração Interna nada disse quanto 

às conclusões dessa iniciativa.

Enquanto tal avaliação não está concluída, deverá o Governo reforçar o número de 

psicólogos que disponibilizam apoio psicológico às forças de segurança e serviços de 

emergência e de socorro.

São Bento, 2 de Novembro de 2022
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