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Ex.mos(as) Senhores(as), 

 

Em primeiro lugar cumpre agradecer e saudar todos os profissionais de segurança 

privada que, nestes tempos de incerteza e de pandemia,  têm sabido, como coragem e 

determinação, responder às diferentes exigências e solicitações que este período 

instável e perigoso lhes tem colocado diariamente, constituindo-se como uma 

verdadeira força complementar de segurança, nomeadamente da segurança pública.  

 

Os profissionais de segurança privada têm estado, de forma permanente e desde os 

primeiros casos, na linha da frente sem qualquer recuo, obviamente também sujeitos a 

que sejam contaminados e tenham que ceder, sendo sempre substituídos no posto 

pelas suas empresas.  

 

São estes profissionais que os cidadãos se deparam e procuram quando se deslocam 

aos hospitais, às repartições publicas, às grandes superfícies, aos transportes, aos 

supermercados e a uma multiplicidade de sítios que determinam um esforço comum no 

combate a esta pandemia. São ainda quem mantém, de modo continuado, os serviços 

de recolha, manutenção e reposição do dinheiro nos ATMs, que nos permitem 

percecionar alguma regularidade e normalidade nas nossas vidas.   

 



Para além de tudo o que já vos foi solicitado, nesta fase crítica é-vos pedido mais um 

esforço neste agudizar de situação de modo a que possamos continuar a contar com a 

vossa ajuda e mais valia no esforço de controlo da disseminação da pandemia. Os 

atuais dados fazem-nos a todos recear o presente, mas ter confiança nos nossos 

profissionais e abraçar o futuro com ideia que tudo ficará bem.  É por isso que vos 

pedimos que, com toda a determinação, que continuem a cumprir e façam cumprir as 

regras de prevenção, evitando e impedindo, na vossa esfera de intervenção, 

comportamentos menos adequados como aglomerados de pessoas, o não uso da 

máscara, a permanência em espaços controlados, a higienização das mãos, a limitação 

de pessoas em determinados espaços que tenham limitações, reportando-nos 

quaisquer comportamentos que não consigam prevenir ou corrigir e que violem as 

regras governamentais impostas para controlo da pandemia. 

 

Este agradecimento e pedido pretende demonstrar que desejamos continuar com o 

sólido e permanente apoio dos profissionais e entidades  de segurança privada, 

alicerçado no seu dever de colaboração,  enquanto atores principais de um cenário de 

contacto direto, próximo, difícil e de especial importância, de apoio às populações, em 

nome da segurança e saúde para todos. 

 
 
 

Com os melhores cumprimentos, 

“Uma Polícia integral, humana, forte, coesa e ao serviço do Cidadão” – Estratégia PSP 
20/22 
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