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Mensagem do Presidente 
 
  

 com uma grande 

satisfação que hoje 
esta Direção, lança este 

jornal, utilizaremos o jornal da 
associação para divulgar 

assuntos julgados pertinentes 
para todos, neste sentido 

aproveitamos para pedir a todos 
vós que enviem para o email do 

jornal (jornal.asapol@gmail.com)
, noticias e artigos de opinião que 

julguem merecedoras de serem 
divulgadas que, depois serão 

selecionados e trabalhadas irão 

ser publicitadas nas próximas 
edições.  

  
Na ASAPOL, realizaram-se 

as eleições para triénio 2018/20, 
para os Órgãos Dirigentes da 

Direção Nacional, no passado dia 
16 de dezembro de 2017, sendo 

eleita a atual direção, com o 
propósito claro de sermos um 

marco de mudança ao rumo 
desta Associação e de nos 

querermos destacar pela 
diferença em relação às outras 

associações sindicais existentes.   

 
A conjuntura atual que 

vivemos não é favorável à P.S.P., 
os elementos Policiais são 

diariamente, confrontados com 
vários desafios e diversos 

obstáculos, nunca como agora a 
P.S.P. foi tão atacada, 

com sucessivas reformas governa
tivas, umas piores que as outras, 

existe uma estagnação e 
congelamento dos 

escalões, sobretudo nas carreiras 

dos agentes e chefes, isto não 

esquecendo que, nos 
deparamos no dia a dia com a 

falta de condições, nomeadament
e de viaturas ou as existentes em 

mau estado de conservação, falta 
de material informático, 

esquadras degradadas e não 
menos importante a falta de 

elementos policiais, cada vez 
mais evidente, contra a este 

estado de coisas que iremos lutar 
até a exaustão.  

 
Temos a consciência das 

dificuldades e desafios que 

teremos de enfrentar, estaremos 
firmes na defesa dos Policias.  

 
A Direção da ASAPOL, no 

dia 15 de janeiro de 2018, esteve 
reunida com o Senhor Ministro da 

Administração Interna e 
aproveitando esta oportunidade, 

entregou ao Senhor Ministro da 
Administração Interna, vinte e 

quatro folhas a relatar os 
problemas vividos pelos 

Profissionais da Polícia de 

É 
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Segurança Pública, conforme 
poderão consultar no nosso site 

asapol.net. Dos problemas 
apresentados destacamos a 

estagnação nas alterações do 

posicionamento remuneratório; a 
estagnação na progressão nas 

carreiras; falta de meios 
humanos e materiais; horários de 

trabalho; formação e assim 
como denunciamos a 

desorganização a nível de 
procedimentos que se vive na 

PSP, como exemplo disso a falta 
de informação para os Polícias 

adquirirem fardamento. 
Salientamos ainda o tratamento 

desigual que os Agentes e Chefes 

são tratados em relação à classe 
de oficiais e demos como 

exemplo a graduação a posto 
superior em que apenas estão 

graduados em posto superior os 

Oficiais da Polícia, no entanto 
devido a falta de efetivo existem 

agentes e chefes e efetuarem 
funções que correspondem a 

posto superior e não são 
graduados (não recebem como 

tal).  
Passado alguns dias após a 

reunião com o Senhor Ministro 
visualizámos o Despacho n.º 

962/2018, onde constam que 
sete oficiais da PSP, graduados 

em categoria superior.
   

 

De facto, saímos da reunião com a impressão que alguns dos 
problemas apresentados seriam resolvidos, mas como 

podemos constatar, o tratamento desigual continua a imperar.  
 

Em virtude do Senhor Diretor Nacional, assistir passivamente aos 
problemas vividos pela comunidade Policial, no dia 04 de maio de 

2018, pelas 14H30 em frente à Direção Nacional da Polícia de Segurança 
Pública a ASAPOL, participou na manifestação no sentido de demonstrar 

ao Diretor Nacional o desagrado e o descontentamento como os direitos 
dos Policias estão a ser esquartejados e pelo não cumprimento 

do Estatuto da Polícia de Segurança Pública, nomeadamente: 
  

• ALTERAÇÃO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO;   
• PROGRESSÕES NAS CARREIRAS;  

• ATRIBUIÇÃO DO SUBSÍDIO DE RISCO AOS PROFISSIONAIS DA 

PSP;  
• GRADUAÇÃO;  

• SUBTRAÇÃO DOS SUPLEMENTOS EM PERIODO DE FÉRIAS;  
• HORÁRIOS DE TRABALHO;  

• FARDAMENTO;  
• FORMAÇÃO;e  

• APOSENTAÇÃO.  
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Em que o Diretor Nacional, deveria adotar uma conduta ativa na luta 
pelos direitos de todos os Polícias perante a Tutela.  

Durante o pouco tempo que estamos à frente da Direção da ASAPOL, 

para além de levar ao conhecimento do Senhor Ministro da 
Administração Interna, os problemas vividos pela comunidade Policial e 

sugestões de resolução dos mesmos e de reividicarmos perante o Senhor 
Diretor Nacional da Policia de Segurança Pública, uma atitude ativa na 

defesa dos direitos dos seus profissionais, apoiarmos os associados no 
concurso para chefes, apoio jurídico e apoio social, organizamos e 

modernizamos a nossa associação da seguinte maneira:   

SITE  

 

- Foi remodelado totalmente, e é atualizado regularmente;  
- Número de visitas ao site aumentou substancialmente eram cerca de 

100 visitas p/ mês, para agora ser mais de 1000 visitas por mês.  
  

  

APOIO JURIDICO 
  

- Os advogados que colaboravam com a ASAPOL, 
foram quase todos substituídos;  

- Atualmente existe um pelo menos por cada distrito;  
- A resposta dada atualmente por estes é bastante rápida, aumentando a 

eficácia e os resultados conseguidos, como alguns de nós 
já puderam constatar.  

  
PROTOCOLOS  

 
- Estavam todos desatualizados;  

- Atualmente estão todos atualizados, estando a crescer semana após 
semana;  

- Existe uma maior quantidade e qualidade.  

  
DISTRITAIS  

 
- Existe uma preocupação desta Direção Nacional, em dar mais apoio e 

estar mais próximo destas, isto já é uma realidade, criou uma base de 
dados (Nuvem) onde podem consultar matérias de interesse (minutas, 

etc.);  
- Foram já criadas mais 6 distritais: Setúbal; Vila Real; Faro; Beja; 

Bragança e Viana do Castelo.  

  



EDIÇÂO Nº 1 

6  

 

 
  

NUVEM(MeoCloud)  
 

- Foi criada por esta Direção onde se encontra armazenada 

toda a atividade sindical, em que as Direções Distritais têm acesso e 
podem consultar.  

 
ASSOCIADOS  

 
- Houve um aumento do número de associados e o feedbak do trabalho 

realizado por esta associação é positivo e motivador.  
 

SEDE  
 

A partir do mês de outubro de 2018, mudamos a sede para uma loja na 
estação de metro dos Olivais em Lisboa, desta forma 

permite muito maior visibilidade, facilidade nas deslocações.  
 

NOVAS AÇÕES DE LUTA PREVISTAS  

 
- Vamos agendar já para este mês reuniões com grupos parlamentares, 

para que juntos destes alertemos os problemas que mais preocupam a 
classe policial.  

- Junto do Provedor de Justiça, iremos solicitar um esclarecimento sobre 
a não continuação do pagamento aos Polícias dos subsídios que auferem 

durante o período de férias.   
-Vamos acabar para o abuso por parte da PSP, do valor exigido, de 16 

euros, ao abrigo da Portaria n.º 1334 – C/2010, de 31 de dezembro, 
para a passagem de declarações, ultrapassa em larga medida o que seria 

exigível se fossem respeitados os princípios estabelecidos no artigo 14.º 
da Lei n.º26/2016, para os encargos de reprodução, como tal a ASAPOL, 

vai agir para por fim a esta violação da Lei por uma Portaria.  
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Como epítome final dizemos, estamos a crescer cada vez mais, 

mas sem a vossa participação isso não será possível, é com o empenho e 
dedicação de todos nós que é possível continuar a crescer.  

Para termos mais visibilidade e representação é necessário aumentar o 

número de associados, se cada um dos dirigentes/delegados arranjar um 
associado ao final do ano seremos muitos mais, a vossa colaboração é 

imprescindível e sem ela nada mais é possível.  
 

O nosso sindicato será aquilo que nós queremos, está nas 
NOSSAS/VOSSAS MÃOS.   

 
A ASAPOL, está atenta e podem ter a certeza que vamos manter-

nos interventivos, na defesa dos nossos direitos.    
   
 

 
 

António Silva  
Presidente da ASAPOL  
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Manifesto Sindical 
 

A ASAPOL – ASSOCIAÇÃO SINDICAL AUTÓNOMA DE POLÍCIA é 

uma organização sindical, que representa as classes profissionais dos 
Agentes e Chefes da Polícia de Segurança Pública. 

 
Tem como objectivos gerais a defesa dos direitos dos seus 

associados, bem como a sua valorização e dignificação profissional. Estes 
objectivos estendem-se à restante comunidade policial, bem como à 

própria Instituição Policial. 
 

A ASAPOL é Autónoma porque não tem vínculo a nenhum outro 

sindicato, não é resultado de nenhum desmembramento de qualquer 
outra estrutura sindical, nem nenhum dos seus dirigentes foi dirigente de 

outro qualquer sindicato. 
 

A ASAPOL desenvolve a sua actividade de forma completamente 
livre de ónus partidários, religiosos, estatais ou outros que não seja única 

e exclusivamente os legítimos interesses dos seus associados. Respeita a 
legalidade democrática, regendo toda a sua acção pelos princípios da 

liberdade democrática, da igualdade, da independência e do pluralismo, 
estando garantido a todos os membros o direito de participação, bem 

como a capacidade de eleger, ser eleito ou destituir os seus dirigentes. 
 

Neste contexto propomos: 
 

- Representar os associados junto da tutela defendendo legalmente os 

seus interesses, bem assim como os interesses de toda a comunidade 
Policial; 

 
- Desenvolver estudos, análises e seminários sobre assuntos 

relacionados com a profissão; 
 

- Manter os associados informados e actualizados, a nível legislativo, 
bem assim como sobre assuntos de interesse Policial; 

 
- Defender os direitos individuais dos associados disponibilizando a todos 

apoio jurídico e psicológico; 
 

- Constituir protocolos e parcerias com outras entidades, que tragam 
benefícios aos sócios; e 

 

- Prestigiar e dignificar a Polícia de Segurança Pública. 
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Agenda 
 
OUTUBRO  Inauguração das Novas Instalações da ASAPOL - SEDE 

Acções Realizadas 
 
16DEZ2017  Eleições para os Corpos Dirigentes da ASAPOL 
  

09JAN2018  Reunião na sede, da Direção Nacional da ASAPOL 
  

15JAN2018  Reunião no Ministério da Administração Interna, com o Exmo. 
Sr. MAI – Eduardo Cabrita 

  

16JAN2018  Comemoração do 51º Aniversario da E.P.P - Torres Novas com 
a presença da ASAPOL 

  
23JAN2018  Reunião na sede, com os Presidentes das Distritais da ASAPOL 

  
25FEV2018  Celebração de Missa em Homenagem dos Colegas Mortos em 

Serviço realizada pelo SPP/PSP e com a presença do Sr. Vice - 

Presidente da Distrital de Lisboa da ASAPOL Rui Batalha 
  

27FEV2018  Reunião na sede, da Direção Nacional da ASAPOL, com alguns 
elementos da Distrital do Porto 

  

01MAR2018  Comemoração do 131º Aniversario do Comando Distrital de 
Policia de Aveiro, com a presença da ASAPOL na pessoa do Sr. 

Vice - Presidente da Distrital, Horácio Matos 
  
15MAR2018  Eleições para a criação das Distritais de Beja, Faro e Vila Real 

  
07ABR2018  Assembleia-Geral Ordinária, para apresentação e aprovação 

das contas referentes ao Ano de 2017 
  
  

21ABR2018  Presença no Seminário “O Sindicalismo na PSP e recordar os 
Secos e Molhados” no auditório da Escola Superior de Saúde da 

Cruz Vermelha Portuguesa, sito na Av. de Ceuta Sul, a convite 
da SPP 

  

24ABR2018  Comemoração do 135º Aniversário do Comando Distrital de 
Policia de Vila Real, com a presença da ASAPOL na pessoa do 

Presidente da Distrital, João Teixeira e reunião de Sindicatos 
para debate das medidas a tomar perante a conjuntura atual, 
no Auditório do Estádio Municipal de Oeiras (Mário Wilson) 
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04MAI2018  Vigília de Policias em frente á Direção Nacional da P.S.P., sito 

na Rua Penha de França, Lisboa - Presença da ASAPOL 
  
12MAI2018  Eleições para a criação das Direções Distritais de Viana do 

Castelo e Bragança 
  

24MAI2018  Ação de sensibilização e prevenção das toxicodependências e 
outros comportamentos de risco, na Escola Básica Integrada 

dos Biscoitos – Açores 
  
28MAI2018  Reunião na Divisão Policial de Oeiras, com o Exmo. Sr. 

Comandante da Divisão, representados pelo secretário da 
Direção Nacional, José Castro e vice-presidente distrital de 

Lisboa, Luís Janeiro 
  
30MAI2018  Comemoração do 141º aniversário do Comando Distrital de 

Braga, representados pelo presidente da respetiva distrital, 
António Magalhães 

  
01JUN2018  Reunião de dirigentes e delegados da distrital de Lisboa e 

reunião da Direcção Nacional da ASAPOL, que se realizou na 

sede 
  

13JUN2018  Festa de encerramento do Ano Lectivo 2017/2018 do ISCAC, 
assim como a tomada de posse do Dr. Pedro Costa como 

presidente da instituição, representados pelo presidente da 
distrital de Coimbra, Joaquim Rodrigues 

  

14JUN2018  Apresentação da obra “OS POLÍCIAS NÃO CHORAM”, da autoria 
do Chefe Miguel Rodrigues, no Instituto de Medicina Legal em 

Lisboa estando presente a representar a ASAPOL, a convite do 

autor, o presidente da distrital de Lisboa - António Rodrigues 
  
25JUN2018  Comemoração do 135.º Aniversário do Comando Distrital de 

Polícia de Beja, com a presença da ASAPOL na pessoa do Vice-

Presidente Distrital, Fábio Oleiro 
  
02JUL2018  Comemoração do 151.º Aniversário da Polícia de Segurança 

Pública, representados pelo Vice - Presidente da Direção 
Nacional, Nuno Castro 

  
20JUL2018 Assembleia Geral Extraordinária para a alteração dos estatutos 

da ASAPOL 
  

06AGO2018  Comemoração do 151.º Aniversário do Comando Metropolitano 
da P.S.P. do Porto, estando presente a representar a ASAPOL o 

Vice-Presidente da Distrital do Porto, Leandro Pinto 

  



EDIÇÂO Nº 1 

11  

 

 
  
30AGO2018  Cerimónia oficial de tomada de posse do novo Exmo. Sr. 

Comandante Metropolitano da PSP do Porto, com a presença da 
ASAPOL, representada pelo Vice-Presidente da Distrital do 
Porto, Filipe Moura. 

  
04SET2018  Cerimónia oficial relativa às comemorações do 140º aniversário 

do Comando Regional da Madeira   
  

06SET2018  Reunião da Direção Nacional da ASAPOL 
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Vigília Direcção Nacional 

 

No passado dia 4 de Abril, 

em frente à Direção 
Nacional da Polícia de 

Segurança Pública 
a ASAPOL, participou na 

manifestação no sentido 
de demonstrar ao Diretor 

Nacional o desagrado e o 
descontentamento como 

os direitos dos Policias 
estão a ser esquartejados 

e pelo não cumprimento 
do estatuto da Policia de Segurança Pública, nomeadamente: 

 

• Alteração posicionamento 
remuneratório; 

 
• Progressões nas 

carreiras; 
 

• Atribuição do subsídio de 
risco aos profissionais da 

PSP; 
 

• Graduação; 
 

• Subtracção dos 
suplementos em período 

de férias; 

 
• Horários de trabalho; 

 
• Fardamento; 

 
• Formação;e 

 
• Aposentação. 
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151º Aniversário Policia de Segurança Pública 
 

Comemorou-se mais um 

aniversário da instituição PSP, 
o 151º, cerimónia solene 

presidida por S.ª Ex.ª o 
Ministro da Administração 

Interna.  
 

A ASAPOL esteve 
presente na pessoa do Vice-

Presidente da Direção Nacional, 
Nuno Castro.  

 

A PSP preparou uma exposição 

temática que esteve aberta ao público até 
dia 4 de julho de 2018, no Parque das 

Nações, junto à Estação do Oriente, em 

Lisboa.  
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Organograma Regional Açores 

 
 

 
 

 Foto - Inauguração da Regional dos Açores, a 22 de Setembro de 2017, com a presença do Sr. Presidente da 
câmara da Praia da Vitória, Dr. Roberto Monteiro, e elementos da Direcção Nacional. 

Secretários

Vice-Presidentes

Presidente

Regional Açores

Carlos 
Furtado

Rui Machado
Dúlio 

Monteiro

António 
Rodrigues

Bruno Vaz
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Acção Sensibilização  
 

Decorreu no 

passado dia 24 de 
Maio, numa iniciativa 

da Direcção Regional 
dos Açores, uma acção 

de sensibilização que 
permitiu dissipar e 

elucidar as 
consequências das 

toxicodependências e 

outros 
comportamentos de 

riscos, quando 
detectadas.  
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Actividade Física  
 

Sugerida pela Direção Regional dos Açores, deu-se inicio no dia 17 
de junho e com periodicidade semanal, um desafio com o objetivo de 

promover a actividade fisica entre associados e seus familiares. 
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Protocolos Em destaque 
 
 

 
 

- Descontos sobre os preços de venda a público nos serviços 
comercializados pela 

Barcadouro;  
 

- 15% para adultos;  
 

- 50% para crianças com 
idades compreendidas 

entre os 4 e os 11 anos 

quando devidamente 
acompanhados pelos 

pais; 
 

- Grupos de 50 pessoas 
ou mais, serão 

negociados caso a caso.  
 

- Programas especiais, tais como almoços e jantares em grupo, 
passagem de Ano, S.João, Dia dos Namorados e outros eventos não 

constantes da programação habitual, os valores serão negociados caso a 
caso.  
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Contactos: 

 
Barcadouro — Sociedade de Turismo Fluvial e Terrestre, Lda 

Sede em 5140 Carrazeda de Ansiães e escritórios  
Av. Ramos Pinto loja 240  

Cais de Gaia 4400-161  
Vila Nova de Gaia  

Tel: + 351 223 722 415  

Fax: +351 223 723 116  
https://www.barcadouro.pt 

 

  

https://www.barcadouro.pt/
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- Em combustíveis simples e GPL Auto, o desconto aplicável é 1 cênt. 

inferior ao desconto em combustíveis Evologic. Desconto aplicável até 60 

litros por abastecimento, até 2 abastecimentos por dia, até 120 litros 

com desconto por dia e 150 litros por mês.  

Receberá ainda:  

- Desconto fixo de 4 cênt/litro nos postos Galp dos Açores  

- Desconto fixo de 3 cênt/litro nos postos Galp em Espanha  

- Informação privilegiada sobre todas as novidades Galp  

- Promoções e ofertas exclusivas.  
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Suplementos - Férias 
 

Os Policias estão em luta, para conseguir que a tutela cumpra o 

determinado pelos Tribunais e proceda ao pagamento dos diversos 
suplementos, nomeadamente os de Turno, Patrulha, Piquete e Comando, 

aquando dos períodos de férias gozados. 

Nós, ASAPOL, temos dado o nosso contributo, abordando o tema, 

quer com o Exmo. Sr. Director Nacional em reunião tida recentemente 
com este, quer ainda em acções juntos dos grupos parlamentares e 

também junto do Exmo. Sr. MAI. Também foram efectuados 

requerimentos individuais por parte de vários Associados. 

Perante a irredutibilidade, em não pagar, da tutela, decidimos dar 

cumprimento a mais uma acção, tendo procedido à recente 
Entrega de uma queixa junto da Exma. Senhora Provedora de Justiça, no 

passado dia 14 de Setembro. 

 

 

 

Esta acção de luta visa 
dar mais um contributo, para 

a reposição da legalidade e 

devolução dos Suplementos 

aos Polícias. 

 

 

 

A ASAPOL, manter-se-á firme na defesa dos direitos de todos os 

profissionais da P.S.P. 
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 Nova Sede 
 

Com esforço e dedicação foi possível mudarmos a sede da ASAPOL 
para um novo espaço.  

 
Um maior espaço. Um espaço 

mais acessível. Um espaço mais 
acolhedor. 

 

 
 

Após horas de negociação, arrumação, limpezas e mudanças …  
 

 
 
Mesmo à saída do metro dos Olivais. 
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Integração Novos Elementos - 14º CFA 
 
 

 Está previsto o término de mais um Curso de Formação de Agentes 
para o próximo mês de Novembro, e por conseguinte a colocação destes 

elementos nas subunidades. 
 

 Têm à sua espera 
novos desafios para 

vencerem nesta nova fase 
das suas carreiras pessoais 

e profissionais. 

 
 Com o apoio dos 

nossos dirigentes, delegados 
e restantes associados 

vamos dar as boas vindas 
aos novos elementos e 

torna-los um de nós. 
 

  

Contamos contigo! 
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Inscrição de Sócio                                                          
 

Associação Sindical Autónoma de Polícia 
ASAPOL 

Proposta de Inscrição de Sócio 

 

Sócio Nº:    
 

Nome:    
 

Morada:    
 

Código Postal:   Localidade:    
 

E-mail:  @    
 

Telefone:    
 

Bilhete Identidade PSP:   NIF:    
 

Data Nascimento:    
 

Data Admissão PSP:   Comando:    
 

Local de serviço:    
 

Autorizo receção de correspondência eletrónica: Sim 
 

Assinatura:   
 

 

EXMO. SENHOR 
DIRECTOR NACIONAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 
Eu    abaixo-assinado,     , 

posto  _, N.ºs  /  , declaro para os 

devidos efeitos que nos termos do artigo 9º, n.º 1 e 2, da Lei 14/2002, de 19 de 

Fevereiro, autorizo o desconto mensal  no meu  vencimento, da   importância de 

 € a qual deverá ser creditada na conta Nº: 

117 201034816, IBAN: PT50 0269 0117 00201034816 88, da Associação 

Sindical Autónoma de Polícia - ASAPOL, no Bankinter, Agência da Av. Infante 

Santo – Lisboa. 

A importância a descontar, diz respeito à minha quota sindical, ficando a cargo do citado 

Sindicato, qualquer comunicação relativa a eventuais atualizações. 

  ,  de  de    

 

ASAPOL - Associação Sindical Autónoma de Polícia - Sede: Estação Olivais do Metropolitano de Lisboa, Loja 3, sito na 

Avenida Cidade de Luanda, 1800-071 Lisboa www.asapol.net, sede@asapol.net, Tel 914813441  
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Onde Estamos 
 
SEDE 

 
Estação dos Olivais do Metropolitano de Lisboa, Loja 3 

Avenida Cidade de Luanda 
1800-071 Lisboa 

 
FILIAL Madeira 

 
Estrada de Santo António da Serra, Nº 529  

Sitio dos Casais 

9100-268 Santa Cruz 
 

FILIAL Açores 
 

Rua da Cidade da Artesia, Nº 39 
9760-586 Praia da Vitória 

 
 

 
www.asapol.net 

  

 
www.facebook.com/asapolporto/ 

  

 

sede@asapol.net ; jornal.asapol@gmail.com 
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