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Mensagem do Secretário  
 

 

 
SER POLÍCIA E SER SINDICALIZADO - NA 

ATUALIDADE 
 

Primeiramente, gostaria de agradecer a 
oportunidade que me está a ser dada para 

exprimir as minhas opiniões pessoais no 
espaço nobre do nosso Jornal, que permite 

estreitar e dar visibilidade às diferentes 

opiniões dos nossos Associados. 
 

 
 

 
A Sociedade actual e as suas expectativas relativamente aos 

Polícias 
 

A Sociedade Portuguesa deste início de século XXI é dominada pela 
proliferação de meios de comunicação social e também pelas redes 

sociais.  
 

Nos canais televisivos, impera a figura do comentador, um cidadão 
que tem “o dom” de ter opinião sobre todos os temas, comentando 

livremente sobre um lance de futebol, uma decisão política ou sobre a 

actuação Policial do momento. Estes cidadãos, comentadores de ocasião, 
bem como o imediatismo, o sensacionalismo da notícia e o pronto 

julgamento na praça pública, sem dados concretos, não permitem que o 
cidadão construa a sua opinião, de forma isenta e criteriosa. 

A sociedade Portuguesa espera que a sua Polícia actue reprimindo 
a criminalidade e os excessos. No entanto, tal deverá ser feito, segundo 

valores legais, democráticos, morais e humanistas. Tantos valores 
impedem, por vezes, que a actuação Policial surta o efeito desejado, e, 

por outro lado, muitas vezes, o cidadão alvo daquela actuação, não tem 
interesse ou desconhece tais valores.    

As fricções entre determinadas franjas sociais residentes em torno 
das grandes cidades e a Polícia, deixam a nu as fragilidades desta 

Democracia em que vivemos e que não tem respostas para dar aos mais 
pobres e desprotegidos, bem como a quem tem como obrigação manter 

a paz social nessas zonas que mais parecem de guerra.  
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A condição Policial 

 
• Entrar num carro de patrulha 

e acorrer às necessidades e 

reclamações do cidadão, 
numa grande cidade que 

muitas vezes não é a sua, 
nem a conhece, quer seja dia 

ou noite, quer seja fim-de-
semana ou não, sem qualquer 

garantia jurídica ou segurança 
física; 

• Fazer parte de uma equipa, 
que devia ter oito elementos, 

mas que, dadas as 
circunstâncias, quase sempre 

só tem cinco ou seis e 
deslocar-se para um bairro 

degradado da periferia, para 

manter a ordem. Estes locais, 
muitas vezes abandonados, 

pelo estado e pelo poder 
político, onde já só entra a 

Polícia, mas que, o não 
poderá fazer, por muito mais 

tempo; 

• Policiar uma “manif”, que 

devia ser pacífica, mas que de 

repete se tornou violenta; 
• Enfrentar o cidadão e 

apontar-lhe as faltas, 
sujeitando-se à sua ira e 

incompreensão; 
• Efectuar um remunerado de 

quatro ou mais horas, antes 
ou depois do serviço, ficando 

impedido de privar com 
família e amigos, em 

circunstâncias absolutamente 
penosas, fazendo passar a 

jornada diária de trabalho 
para as 14, 15 ou mais horas; 

• Trabalhar em condições 

humilhantes, sem segurança 
e com materiais, 

equipamento e ferramentas 
obsoletas, que não cumprem 

normas de qualidade, higiene 
e saúde; 

• Auferir ordenados baixos, 
sem expectativas de carreira 

ou de promoção. 
 

Eis a condição Policial em Portugal, neste início de século XXI, que se diz 
a era de todas as tecnologias, do Humanismo, da Democracia e do 

Desenvolvimento.  
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A nova Lei Sindical 

 
Recentemente, o Parlamento Português, através de todos os 

partidos políticos com assento parlamentar aprovou uma nova Lei 

Sindical para a PSP. 
Num local, a Assembleia da República, onde raramente existiu 

unanimidade, rapidamente apareceu concordância para se fazer aprovar 
um diploma que, como é sabido, está pejado de ilegalidades e 

inconstitucionalidades. 
Este diploma restringe ainda mais as Liberdades Sindicais dentro 

da Polícia, juntando à impossibilidade de fazer greve outras restrições 
importantes, como a de livre representação das Associações Sindicais, 

nas Esquadras ou o livre direito de Associação dos Polícias. 
Todo o poder político se uniu, castrando ainda mais a possibilidade 

de reivindicar, informar e fazer-se representar dentro da PSP, 
estabelecendo quotas - as deles! - muito apertadas para tudo isso.  

  
Os benefícios de ser sindicalizado 

 

Perante tudo isto, faz todo o sentido, nos tempos que correm, ser 
sindicalizado. 

Um sindicato não defende só os direitos de todos os seus 
Associados, mas também os de toda uma classe. Intervém junto da 

tutela, dos Tribunais, da hierarquia, da Comunicação Social e também 
junto da Sociedade. Negoceia, demanda, reclama e alerta. Tudo isto em 

nome e em defesa de toda uma classe profissional. 
Para além disso, ser associado de um sindicato, não é uma despesa e 

sim um benefício fiscal. Cada euro descontado para o Sindicato, 
representa um euro e meio de dedução no IRS. Ou seja, as finanças 

aplicam uma majoração de 50% às quotas sindicais para efeitos de 
abatimento à colecta, até ao limite de 1% do rendimento bruto. 

Há ainda outros benefícios sociais, que variam de Associação 
Sindical, para Associação Sindical. 
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Ser Associado da ASAPOL 

 
A Associação Sindical Autónoma de Policia é um sindicato que tem 

centralizado a sua actuação na Comunidade de profissionais, que são os 

Polícias. Prima pela qualidade e pela proximidade. Depois de 
recentemente reestruturada no plano interno, esta Associação Sindical 

voltou-se para a Comunidade Policial. 
No aspecto de protecção jurídica, a todos aqueles que dela 

necessitam, a ASAPOL, não se limita a despachar o caso para o 
advogado protocolado. Controla o desenrolar do Processo, orientando a 

actuação de todos os intervenientes no mesmo, procurando maximizar a 
satisfação dos seus Associados. Esta actuação tem sido reconhecida por 

todos, que por diversas vezes tem solicitado a nossa intervenção, até 
para analisar e defender elementos pertencentes a outros Sindicatos. 

Poderia aqui também falar dos nossos protocolos, cerca de uma 
centena, e todos eles de grande valor e com qualidade reconhecida. Ou 

então da nossa constante presença nas manifestações e vigílias. A nossa 
página de internet, mantém-se actualizada servindo todos aqueles que 

por lá passam. Os nossos constantes comunicados e informações aos 

sócios, ou o nosso apoio social, que ainda recentemente se fez sentir, 
mais uma vez, na região dos Açores.  

Devo falar também das aulas de preparação para o curso de 
chefes. Assumimos que daríamos apoio a todos aqueles que quisessem 

concorrer, de forma gratuita e com fornecimento dos materiais de 
estudo. As aulas dadas e previstas são uma realidade, no total de 18 

aulas, a 5 horas cada aula. Há também apoio on-line para dúvidas. Nesta 
situação, assim como em outras situações, mais nenhuma outra 

estrutura sindical assumiu tais responsabilidades. 
 

Por isso só com uma ASAPOL forte, se concretiza a luta Sindical na 
Polícia, na defesa dos direitos de todos os seus profissionais. 
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Agenda 
 
A DEFINIR Reunião com diversos grupos parlamentares 
  

Acções Realizadas 
 
14JUN2019  Reunião da Distrital do Porto e Braga com a presença da 

Direcção Nacional 

  
24JUN2019  142º Aniversário do Comando Distrital de Beja no antigo salão 

Nobre do Governo Civil daquela cidade, estando a ASAPOL 

representada pelo Presidente da Distrital de Beja Rui Ribeiro 
  

28JUN2019  Reunião das associações sindicais pertencentes à plataforma 
sindical de polícia 

  

06JUL2019  Concerto comemorativo do 152º aniversário da PSP, no 
auditório ao Ar Livre na fundação Calouste Gulbenkian, estando 

a ASAPOL representada pelo Vice-Presidente Nuno Castro 
  
06AGO2019  152º Aniversário do Comando Metropolitano do Porto, estando 

a ASAPOL representada pelo Nelson Oliveira da Distrital do 
Porto 

  
11OUT2019  Reunião da Direcção Nacional da ASAPOL, na sede 
  

28OUT2019 Concerto da banda sinfónica da PSP no Tivoli em Lisboa, 
estando a ASAPOL representada pelo Vice-Presidente Nuno 

Castro e Secretário André Silva. 
  

06NOV2019  Reunião com a ASPP para preparação da Manifestação de 21 de 
Novembro com a presença do Vice-Presidente Nuno Castro. 

  

19NOV2019  Entrega do manifesto reivindicativo ao MAI 
  

21NOV2019  Manifestação independente de policias com forte presença dos 
associados ASAPOL 
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3º Curso de Formação de Chefes  

 
Terminou no 

dia 6 de Setembro 
de 2019 na Escola 

Prática de Polícia em 
Torres Novas o 3º 

Curso Formação de 
Chefes com 199 

Elementos.  
 

A ASAPOL tem 

vindo a Oferecer aos 
nossos associados 

aulas, sempre que 
curso de tal natureza 

se avizinha. 
 

As Aulas são administradas na nossa Sede pelo Chefe Nuno Castro, 
Vice-Presidente deste Sindicato e dá acompanhamento online para todo 

o país para quem não tem oportunidade de estar presente. 
 

As Aulas tiveram cerca de 4 meses e apesar do pouco tempo de 
preparação podemos afirmar que a Taxa de Sucesso dos nossos 

associados foi próximo dos 30% 
 

Participaram nas aulas com acompanhamento 30 Associados, tendo 

entrado e concluído com sucesso o Curso no dia 6 Setembro, 7 novos 
Chefes com percurso ASAPOL, 2 dos quais dos Açores. 

 

 
 
Desejamos o maior sucesso e felicidades aos nossos associados por 

este percurso notável e duro e que brevemente neste novo Curso de 
Formação de Chefes o sucesso seja igual ou maior. 
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Organograma Distrital Porto 
 

 
 

 
 

  

Secretários

Vice-Presidentes

Presidente

Regional Porto

Laurentino 
Morais

Cristovão 
Silva

Telmo Paiva João Soares
Nelson 
Oliveira

Leandro 
Pinto

Filipe Moura
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Organograma Distrital Lisboa 

 
 

  

Secretários

Vice-Presidentes

Presidente

Distrital Lisboa

António 
Rodrigues

Tiago 
Antunes

Luis 
Gonçalves

Lina Carvalho

Rui Batalha Luis Janeiro
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TRAIL Marinha  
 

A 24 de Outubro, decorreu na Base Naval do Alfeite uma prova de 
Trail de 8 e 15 km organizada pela Marinha Portuguesa, aberta às Forças 

Armadas e Forças e Serviços e Segurança com a participação de mais de 
100 participantes. 

 

O nosso associado, e dirigente da direcção nacional nº 58, Luís 
Rodrigues, a desempenhar funções no Departamento de Armas e 

Explosivos da Direcção Nacional da PSP conseguiu final os 15km no I 
escalão Masculino em 2º lugar. 

 
Bruno Barbosa, também associado ASAPOL, nº 324, participou no 

mesmo escalão que Luís Rodrigues, tendo finalizado a prova com 
distinção, superando mais um objectivo pessoal.  
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Concurso Fotografia COMETLIS 
 

Decorreu entre os meses de Fevereiro e Agosto o I concurso de 
fotografia do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. 

 
Este desafio foi lançado a todos os polícias e pessoal com funções 

não policiais, colaboradores, a apresentarem uma fotografia subordinada 

ao tema: “A PSP no século XX e XXI”. 
 

Tendo concorrido inúmeros elementos com elevada qualidade, 
apenas um está de parabéns e é ele o nosso associado nº 256 e 

secretário da direcção nacional Gil Vilaranda, com a foto com o título:  
 

“A proximidade que une gerações” 

 

 
 

 
Ao nosso associado e vencedor do concurso, foi lhe atribuído um 

prémio material, em equipamento fotográfico, no valor de 400 euros.   
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Manifestação – M0 
 

 
Apesar do ministro da Administração Interna ter reunido, dias 

antes, com os sindicatos da PSP e com a APG/GNR, as estruturas 
decidiram manter o protesto, por ainda não estar definido um calendário 

para a resolução rápida dos problemas, apenas uma agenda de reuniões 

negociais. 
 

 
 

 
Arrancou pelas 13H00 no 

Marques de Pombal em Lisboa, do 
passado dia 21 de Novembro, a maior 

manifestação que juntou PSP e GNR. 

 
 

 
 

 

Na luta por melhores condições 
estiveram cerca de 13 mil 

profissionais, cansados das promessas 

do governo, cansados de negociar, 
cansados de dialogar. 
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Manifestação – M0 (cont.) 
 
Este protesto de Polícias, militares da GNR e apoiantes é um dos 

maiores de sempre de forças de segurança, deixando a ameaça de uma 
nova concentração de protesto a 21 de Janeiro caso o Governo, através 

do Ministério da Administração Interna, não solucione as suas 
reivindicações. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Subsídio 

de Risco 

Actualização 

Salarial 

Suplementos 

Remuneratórios 

Equipamento 

Protecção Pessoal 

Higiene Saúde e 

Segurança no trabalho 

Pré-aposentação aos 

55 anos 
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Protocolos Em destaque 
 
 

 

 

- Alojamento – 

10% de 

desconto 

sobre o melhor 

preço 

disponível em 

www.pestana.

com em vigor 

no momento 

da reserva; 

- Excepto: 

tarifas pré-

pagas, idade 

de ouro, já 

descontadas 

ou outras 

promoções em 

vigor; 

- Unidades Hoteleiras a aplicar: Pestana Hotels & Resorts Portugal & 

Africa excepto unidades All Inclusive; Pestana Collection Hotels; Pestana 

CR7 Lifestyle Hotels; Pestana Pousadas de Portugal com excepção das 

unidades franchisadas (Pousada de Alijó, Bragança, Belmonte, Condeixa, 

Angra do Heroísmo, Valença, Ourém e Alvito)  

Contactos: 

Pestana Hotel Group 

Sede em Rua Jau, Nº 54 
1300-314 Lisboa 

Tel: +351 21 844 20 01 
E-Mail: guest@pestana.com   

http://www.pestana.com/
http://www.pestana.com/
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• Desconto 10% em óculos de sol e lente de contacto; 

 
• Desconto 20% em todas as armações de marca; 

 
• Lentes para ver ao longe ou ao perto da marca Shamir – até 3 

dioptrias e 2 de astigmatismo – 60 euros; 
 

• Lentes progressivas da marca Shamir, até +/- 2 dioptrias – 220 

euros;e 
 

• Desconto de 40% em todas as graduações e marcas de lentes não 
mencionadas anteriormente. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Contactos: 

 
Fábrica de Óculos do Chiado 

Rua Garrett, Nº 33 
1200-203 Lisboa 

Tel: +351 21 342 09 96 
E-Mail: consultas@chiadoeyeglassfactory.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:   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  

http://www.asapol.net/
mailto:sede@asapol.net
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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 

 
 

 
 

http://www.asapol.net/
http://www.facebook.com/asapolporto/
mailto:sede@asapol.net

