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Mensagem do Vice-Presidente
Reflexão do contributo da ASAPOL no Sindicalismo na PSP
Completa-se assim, um ano
omeço esta reflexão, por
desta direção à frente dos destinos
agradecer
a
todos
os
da nossa associação. Foi um ano
associados da ASAPOL, a
de um trabalho desafiante, em que
confiança que depositaram na
abraçamos o desafio de forma
nossa direção para os representar
sempre empenhada, àquilo que foi
na luta pelos seus direitos, e pela
sempre
a
nossa
orientação
melhor qualidade de vida dos
enquanto condutores do destino
profissionais de polícia.
desta associação sindical, tendo
como preocupação principal a
defesa dos interesses dos Polícias.

C

Este ano permitiu aprofundar o
conhecimento dos diferentes aspetos
da vida da associação, das coisas que
são bem-feitas, mas também de
outros aspetos que, nem sempre,
correm bem. É com satisfação de
poder contribuir para dar resposta a
pequenos e grandes problemas, bem
como, com a frustração de não ser
possível encontrar resposta para
alguns de vós.

Procuramos, olhar para esses problemas sabendo que, mesmo
quando pequenos, mas para quem os sofre na pele, eles são sempre
enormes. Foi, portanto, tentando colocar-me no lugar de quem os sofre
que exercemos as nossas funções procurando soluções.
Mas
este,
sendo
uma
reflexão
do
contributo
da
ASAPOL, no sindicalismo da
Polícia Segurança Pública, não
pode, não deve ser centrado nas
perspetivas pessoais, mas sim na
atividade desenvolvida pela a
ASAPOL, como foram referidas
pelo líder desta associação, na
primeira edição do jornal, que
podem
consultar
no
site:
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www.asapol.net,

informação,
a
agenda sindical das atividades
agendadas e das já realizadas,
para não falar dos protocolos que
os associados podem usufruir,
podem ao mesmo tempo saber
as noticias mais relevantes da
PSP
na
nossa
página
do
Facebook.

Esta direção, com o trabalho
desenvolvido permitiu dar maior
visibilidade à ASAPOL, a fim de que
os polícias, que dela necessitem,
saibam da sua existência e a
procurem; assim como, conseguir
que cada vez mais a ASAPOL, na
prática, desnecessária pela inexistência
de problemas. Este objetivo, nunca
atingível na prática, remete para uma
atividade proativa que previna a
ocorrência de situações problemáticas,
para o efeito no inicio do presente
ano apresentamos vinte e quatro
folhas e debatemos, com o Senhor
Ministro da Administração Interna, os
problemas que mais afetam os
profissionais da PSP e apresentamos
soluções e sugestões para os
problemas, alguns deles foram

ouvidos como a progressão nas
carreiras com a promoção de Agentes
a
Agentes
Principais,
Agentes
Principais a Agentes Coordenadores
de Chefe a Chefe Principal, o
desbloqueamento do nível remuneratório
dos Agentes após o ano probatório, e
a subida para o nível remuneratório
seguinte aos elementos que não
progrediam à mais de dez anos, o
início do curso de chefes, algumas
viaturas policiais começam agora a
chegar, no entanto a maioria dos
problemas apresentados estão sem
resolução à vista, pelo que pedimos
audiência
aos
vários
grupos
parlamentares, para apresentar os
problemas que continuam por
resolver e que tanto nos afetam.

Temos a plena noção das
dificuldades que os profissionais de
Polícia enfrentam no presente e
que as nossas iniciativas nem
sempre tiveram as consequências
que estavam nas intenções desta
direção, como por exemplo, o
reembolso dos suplementos de
férias retirados indevidamente, as
petições/reclamações dos nossos
associados não tiveram resposta,
pelo que foi exposto a situação à
Excelentíssima
Provedora
de
Justiça, mas como sabem o
processo é moroso.
A ASAPOL, desenvolve a sua atividade a pensar no coletivo,
apoiando todas as causas que tenham por objetivo a luta pelos
interesses dos Polícias, nesta altura muitos perguntarão então porque
não fomos devidamente identificados na manifestação convocada pela
ASPP, eu respondo, não vamos identificados a nenhuma manifestação
que não sejamos convidados, primeiro porque não somos penetras e
deste modo desconhecemos por completo o programa da manifestação,
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no entanto muitos de nós estivemos presentes porque sentimos o
dever de mostrar a nossa indignação pelo estado que a Polícia de
Segurança Pública se encontra atualmente.
A ASAPOL, defende que todas as associações são importantes
desde que lutem pelos direitos dos Policias, pelo que tomou a liberdade
de convocar todas as associações Sindicais da Polícia de Segurança
Pública, para uma reunião para apresentar uma sugestão para resolver a
reposição do suplemento de férias, tendo ficado satisfeito pela
comparência de seis associações e com o resultado da reunião.
Não procuramos protagonismos, apenas damos o nosso melhor para
contribuir para a resolução dos problemas que nos afetam e espera um
dia reunir com os lideres de todas as associações sindicais na mesma
mesa, pois tenho a certeza que o objetivo último é comum a defesa dos
direitos dos Polícias.
A todos os associados, peço a colaboração para apresentarem a
ASAPOL, aos novos elementos que se apresentaram nas Esquadras e que
se juntem a esta grande equipa, pois quanto mais representarmos mais
crédito teremos.
Um Grande Abraço,
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Agenda
31JAN2019

Reunião, na Sede, da Direcção Nacional, e com os Presidentes
Distritais da ASAPOL

MARÇO
2019

Assembleia geral ordinária para aprovação das contas
referentes ao ano 2018

Acções Realizadas
OUTUBRO

Inauguração das Novas Instalações da ASAPOL - SEDE

12OUT2018

Lançamento do Jornal ASAPOL

16OUT2018

Reunião com o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda

31OUT2018

Comemoração do 90º Aniversario do Comando Distrital com a
presença da ASAPOL, pelo dirigente Paulo Sérgio Ribeiro
Monteiro

02NOV2018

Reunião com o grupo parlamentar Partido Ecologista Os Verdes

06NOV2018

Conferência “Integridade e Dignidade – Prevenir o Trato
Humano” na fundação Champalimaud, com a presença da
ASAPOL

07NOV2018

Reunião na sede, da Direcção Nacional da ASAPOL, com outras
estruturas sindicais afectas à PSP

13NOV2018

Concerto musical – Banda Sinfónica da PSP & DAMA no âmbito
do 151º aniversário do Comando Metropolitano da Policia de
Lisboa, com a presença da ASAPOL

16NOV2018

Comemoração do 151º aniversário do Comando Metropolitano
da Policia de Lisboa, com a presença da ASAPOL
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Reuniões de trabalho
A 18 de Outubro de 2018,
decorreu a Reunião de trabalho
com o Grupo Parlamentar do
Bloco de Esquerda, a Asapol
entregou
um
memorando
reivindicativo, que aborda várias
questões importantes para a
Comunidade Policial. Fomos bem
recebidos.

Estivemos
reunidos
também
com
o
grupo
parlamentar Partido Ecologista
Os Verdes, a 2 de Novembro
de 2018, que estiveram
sensíveis ao motivo que nos
levou a esta reunião e onde
fomos
igualmente
bem
recebidos.
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Organograma Regional Madeira

Regional

Madeira

Presidente

Rogério
Freitas

Vice-Presidentes

Rui Pestana

João Sobral

Secretários

Ricardo
Fernandes

António
Gouveia
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Reunião com o CR Madeira da ASAPOL
No dia 17 de novembro de 2018, a direção Nacional da ASAPOL,
representada pelo seu Vice-Presidente Nuno Castro, reuniu no Funchal
com a Direção Regional da Madeira da ASAPOL, na ilha do Funchal
visitamos as Esquadras e no final do dia reunimos e foram anotados os
problemas que afetam os nossos profissionais, nomeadamente a:
• falta de médicos convencionados com a SAD/PSP;
• falta de pagamento do subsídio de insularidade;
• obrigatoriedade de efetuar remunerados em toda a ilha do
Funchal e não por divisões;e
• falta de pagamento na totalidade no tratamento dos nossos
profissionais em acidentes considerados em serviço.
Os problemas elencados foram encaminhados
para o Senhor Comandante do Comando Regional
da Madeira.
A ASAPOL agradece aos associados,
delegados e dirigentes a amabilidade e
disponibilidade de estarem presentes nas
Esquadras à chegada do Vice-Presidente, que o
acompanharam ao longo de toda a visita.
Os parabéns ao Presidente Orlando
Freitas, pela organização da visita, que
acompanhou e acarinhou o nosso VicePresidente desde a sua chegada ao aeroporto
do Funchal até ao seu regresso, não podendo
deixar de agradecer ao colega Gouveia por
ceder um veículo.
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Organograma Distrital Faro

Distrital

Faro

Presidente

António
Batista

Vice-Presidentes

Guilherme
Gomes

Artur Correia

Secretários

António
Ângelo

Paulo
Monteiro
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Reunião com o CD Faro da ASAPOL
No dia 30 de Novembro de 2018, a direção Nacional da ASAPOL,
representada pelo seu Vice-Presidente Nuno Castro, reuniu em Faro com
a Direção Distrital de Faro da ASAPOL, foram anotados os problemas que
afetam os nossos profissionais, nomeadamente a apresentação do
elementos que colocam menos de cinco dias de férias, tal situação ficou
o presidente da Distrital de enviar um e-mail a relatar o sucedido para
pedir um esclarecimento sobre essa situação.
Fica o agradecimento ao Presidente António Batista por ser o
responsável pela organização, aos associados, delegados e dirigentes a
amabilidade e disponibilidade de estarem presentes e confraternizamos
num almoço já com espírito natalício.
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Subtracção Indevida dos Suplementos
A ASAPOL, convidou todas as associações sindicais, a estarem
presentes na nossa sede, para uma reunião, que se realizou no dia 7 de
Novembro de 2018, pelas 14H30, tendo como objectivo fulcral
a “Subtracção indevida dos suplementos remuneratórios no período
compreendido entre 2010 – 2018”, tendo estado presente na mesma, as
seguintes
associações:
•
•
•
•
•
•
•

ASAPOL;
SPPOL;
OSP/PSP;
ASOP;
SPP;
SIAP;e
SNCC.

Na presente reunião,
foi decidido por todas as
Associações, que cada
uma das presentes iria
em diferentes locais do país, intentar uma acção junto do tribunal competente, referente
a esta matéria, para que assim, tivesse o efeito pretendido por todos,
foram ainda decididos, os procedimentos à adoptar referente a este
assunto, em reuniões futuras a realizar junto da DN ou do MAI, assim
como, foram abordadas outras formas de luta, caso assim seja
necessário.
Em breve, será lançado um comunicado conjunto de todas
as associações envolvidas, para toda a Comunidade Policial.
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Sorteio Cabaz de Natal
A Direção Nacional da ASAPOL no dia 14
de Novembro de 2018, no enquadramento da
proximidade da quadra natalícia procedeu a
sorteio de dois cabazes de Natal tendo sido
contemplados os associados n.º 390 Tiago
Palheira do comando distrital de Setúbal e o
associado n.º 619 – Carlos Santos do comando
metropolitano de Lisboa.
O cabaz de Natal do associado n.º619 – Carlos Santos, já foi
entregue e teve a colaboração do Eleclerc da Bobadela.
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Protocolos Em destaque

- 10% de desconto
em todos os
produtos, excepto
em produtos que se
encontrem em
campanhas ou
promoções em vigor.

Marcas: - Companhia; - Loja das Sopas; - Selfish; - Basilico

Contactos:
Starfoods, S.A.
Sede em Rua Bento de Jesus Caraça, Nº 17, 7º Andar
1495-686 Cruz Quebrada
Tel: +351 21 362 59 39/40
Fax: +351 21 362 37 10
E-Mail: mail@starfoods.pt
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Não deixe que a gripe o apanhe desprevenido. Mundialmente, esta
epidemia viral provoca um elevado absentismo laboral, com
consequências económicas bastante relevantes para as empresas.
A melhor forma de dar resposta a estas faltas é através da
vacinação anual. Nesse sentido, e com vista a satisfazer as necessidades
da V/empresa no âmbito do programa de Higiene e Medicina no
Trabalho, vimos propor-lhe a vacinação antigripal 2018.
As vacinas estão abrangidas pelo protocolo em vigor, tendo, no
mínimo, 10% de desconto sobre o valor a pagar e podendo ser superior
em função das quantidades adquiridas.
O PVP estimado:
Influvac – Seringa pré-cheia 5.84€
Istivac – Seringa pré-cheia 6,05€

Contactos:
Farmácia União (Multifarma Sociedade Farmaceutica)
Estrada de Benfica, 592-594
1500-107 Lisboa
Tel: +351 21 711 10 72
E-Mail: apoio@afarmaciaonline.pt
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Inscrição de Sócio
Associação Sindical Autónoma de Polícia
ASAPOL
Proposta de Inscrição de Sócio
Sócio Nº:
Nome:
Morada:
Código Postal:
E-mail:

Localidade:
@

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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