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Mensagem do Vice-Presidente
Aproveito a oportunidade,
para
em
primeiro
lugar,
endereçar o reconhecimento do
esforço e dedicação de todos e de
alguns em especial.
Nos dias de hoje, não é
fácil abraçar um ideal e, muito
menos abdicar de tanto, para
poder continuar o rumo traçado
por esta associação, em defesa
dos seus associados e dos
Policias, em geral.
Não é fácil ser-se Polícia,
nem o associativismo sindical
vive dias fáceis, isto porque,
independentemente do número
de associados e do número de
sindicatos,
não
conseguimos
colocar de parte, o que nos
separa, estabelecendo pontes e
Devemos
por
isso
mesmo, ter mais consciência e
assertividade ao embarcar na
aventura de praticamente todos
os
dias,
assistirmos
ao
surgimento
de
um
novo
sindicato, pois esta situação só
favorece aqueles que querem
acabar com o sindicalismo; eles
não surgem por acaso, mas sim
como forma de justificar a
pretensa
mordaça
ao
sindicalismo.
Creio que o problema
reside, sobretudo, em alguns
sindicatos não prescindirem do
protagonismo, no Show-off,
bem como pelo facto de muitos
se sentirem acomodados e com
receio de perder alguns privilégios.
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amarras naquilo que nos une e
prosseguir um objectivo comum.
A verdade é que, por vezes
sou abordado por colegas que se
mostram desiludidos com o
excessivo número de sindicatos e
que deveria existir somente um
ou dois. Embora concorde com
algumas
observações,
nomeadamente
com
o
uso
indiscriminado
dos
dias
de
sindicato, colocando em primeiro
lugar os interesses pessoais,
impossibilitando o gozo de um
dia
de
folga
a
colegas,
contribuindo com essa atitude,
para uma imagem negativa do
sindicalismo, dando como que
“tiros nos pés”.
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Enquanto não se mudar a mentalidade do “servilismo” e
“vassalagem”, defendendo e lutando pelos nossos direitos, dentro do
estritamente legal, não conseguiremos alcançar os nossos objectivos.
Temos
que
lutar
pela
dignificação da nossa profissão e
pelo
reconhecimento
das
especificidades da mesma.
Esta Associação tem como
princípio a defesa intransigente
dos Polícias e da polícia em geral,
sem
qualquer
alinhamento
politizado, com o objectivo de
crescer
em
número
de
associados, para assim obter
resolução para os problemas de
todos os Polícias.
Foi por isso, que, no intuito
de alterar o paradigma actual, foi
efectuado por esta direcção, um
convite a todos os sindicatos
existentes, para se estabelecer
uma forma comum de luta, no
caso dos suplementos.
Nessa reunião celebrada na
nossa
sede
nos
Olivais,
infelizmente, uma vez mais,
existiram
sindicatos
que
se
mostraram ausentes.

Apesar
disso,
foi
conseguido
alcançar
um
entendimento, no sentido de
desenvolver acções comuns na
defesa dos Polícias.
Esta forma de actuar, não
visa qualquer protagonismo, tão
somente “a união faz a força”.
Isto teve como consequência, a
presença
de
todos,
na
manifestação realizada no mês
Março frente à Direcção Nacional.
Não podemos, acima de
tudo, continuar a ser ingénuos no
ato de negociar. É preciso
reivindicar
e
lembrar,
que,
enquanto Polícias, os nossos
direitos não são iguais a qualquer
cidadão, mas enquanto cidadãos
somos sempre lembrados e
tratados como Polícias, em que o
nosso dever é sempre exigido e
recordado.

Somos europeus para umas coisas e para outras não.
Somos das poucas Polícias na Europa em que os seus direitos estão
diminuídos, restringidos.
Temos que lutar por uma dignificação da condição Policial.
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Em breve, avizinham-se mudanças na Lei sindical e, infelizmente,
prevejo, que os arautos da moralidade e aqueles que – embora com
alguma razão, é verdade – se regozijam, com os novos tempos, não
tardem a ter que repetir o tão infelizmente famoso e celebre “Secos e
Molhados”.
Quiçá, já não existam Homens e Mulheres assim.
A todos vos saúdo e desejo felicidades.
Não se deixem
enganar e mantenham
os olhos bem abertos.
Não se esqueçam
que separados somos
poucos, mas juntos
somos muitos e temos
muita força, ainda não
temos
consciência
disso.
Um abraço
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Agenda
JUNHO

Reunião da Distrital do Porto, Vila Real e Braga com a presença
de elementos da Direcção Nacional

Acções Realizadas
03JAN2019

Lançamento da 2ª edição do Jornal ASAPOL

22JAN2019

Reunião com outras estruturas sindicais da PSP na sede da IPA

29JAN2019

Nova reunião com as estruturas sindicais da PSP na sede da
IPA

31JAN2019

Reunião da Direcção Nacional da ASAPOL, e com os presidentes
das estruturas distritais, na sede.

01MAR2019

Comemorações do 132º aniversário do Comando Distrital da
PSP de Aveiro, com a representação do dirigente Nelson
Madeira

13MAR2019

Manifestação nacional de Policias

29MAR2019

Assembleia-Geral ordinária
referentes ao ano de 2018

15ABR2019

Reunião com o Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo
Cabrita

23MAI2019

Reunião da Direcção Nacional da ASAPOL, na sede

24MAI2019

Reunião da Distrital de Coimbra, com a presença de elementos
da Direcção Nacional
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Acção de Sensibilização – Regional Açores

Decorreu no passado dia 22 de
Fevereiro, no auditório da Escola
Secundária Vitorino Nemésio, mais
uma acção de sensibilização para a
prevenção das toxicodependências e
comportamento de risco.
Esta iniciativa foi desenvolvida
pelo
nosso
associado
Octávio
Machado, Enfermeiro Tiago Marçal e
Advogado Isaías de Sousa.
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Organograma Distrital Aveiro

Regional

Aveiro

Presidente

João
Nascimento

Vice-Presidentes

Horácio Matos

Nelson Santos

Secretários

Fernando Silva

João Silva
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Organograma Distrital Beja

Distrital

Beja

Presidente

Rui Ribeiro

Vice-Presidentes

Fábio Oleiro

António
Carvalhuço

Secretários

Carlos Mendes

António
Conceição
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Ponto Situação - Fardamento
A 27 de Maio foi publicada em Ordem de Serviço o despacho
14GDN2019, que entra em vigor a partir de Agosto de 2019, que obriga
a utilização do fardamento constante na portaria 294/2016 de 22 de
Novembro. Dúvidas existem quanto à capacidade da plataforma de
fardamento responder às encomendas dos Polícias.
Face ao exposto, a ASAPOL, através do nosso de Vice-Presidente,
Nuno Castro, contactou o responsável da empresa Latino Group,
responsável pela plataforma que fornece o fardamento aos polícias.
Este responsável foi questionado se tinha conhecimento, da parte
do Senhor Director Nacional da Policia de Segurança Pública, que a partir
de 01 de Agosto de 2019, todos os Polícias teriam de ter os artigos
encomendados na Plataforma e se a mesma tinha capacidade até essa
data de fornecer as encomendas todas e disponibilizar todos os artigos
de fardamento.

A ASAPOL informou o responsável da empresa das queixas de
alguns polícias sobre o defeito dos artigos do fardamento e da demora na
entrega.
O responsável da Latino Group informou que tinha conhecimento
dessa situação e que tem capacidade de fornecer todos os artigos antes
de 01 de Agosto de 2019, relativo aos atrasos já estão a resolver a
situação por exemplo os pólos de manga curta dia 31 de Maio começam
a ser distribuídos.
Relativamente ao defeito de alguns artigos o mesmo confirma e
responsabiliza-se por devolver tanto o dinheiro do artigo bem como os
portes de envio e vai tentar evitar que mais artigos saiam com defeito.
Caso algum associado até dia 01 de Agosto de 2019 não consiga
fazer encomenda de algum artigo ou que não chegue em tempo informe
a ASAPOL, para a direcção informar o Senhor Director Nacional da Policia
de Segurança Pública.
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Plataforma de Sindicatos da PSP
A plataforma de sindicatos, constituída também pela ASAPOL,
reuniu com o Ministério da Administração Interna, em 29 de Maio, com o
objectivo da criação de uma Comissão Técnica para proceder à criação
e revisão legislativa destas matérias:
1.
2.
3.

Higiene e segurança no trabalho;
Admissões e aposentações na PSP;e
Suplementos e subsídio de risco.

No decorrer do
mês de Junho, o
MAI comprometeuse a apresentar um
projecto de diploma
sobre o primeiro
ponto.
A plataforma
ficou de apresentar
uma proposta de
admissões de forma
regular a quatro anos, definindo-se um número mínimo de admissões
anuais, assim como, no que diz respeito aos suplementos e subsídio de
risco, analisar e apresentar uma proposta de reformulação dos
suplementos já existentes, bem como definir o valor e as condições para
a aplicação do subsídio de risco.
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Protocolos Em destaque

- 30% de desconto
sobre o preço de
balcão, para todos
os associados e
seus familiares.

Contactos:
Turiscar – Rent a Car, S.A.
Sede em Avenida Severiano Falcão, Nº 9
2685-379 Prior Velho
Tel: +351 21 949 26 26
E-Mail: geral@turiscar.pt
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Seguro de Casa: 16% de desconto
Seguro do Carro: entre 38.5% e 64.5% de desconto
Seguro de Acidentes Pessoais: Morte ou invalidez permanente
por acidente

15.000€
25.000€
50.000€
75.000€
100.000€

Contactos:
Flores & Flores, Mediação de Seguros, Lda
Rua Dr. Teófilo Braga, nº 14 B
2670-480 Loures
Tel: +351 21 982 76 00
Fax: +351 21 982 25 84
E-Mail: flores.seguros@gmail.com
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16.13€/ano
25.12€/ano
50.23€/ano
75.35€/ano
100.46€/ano
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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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