Associação Sindical Autónoma de Polícia
ASAPOL

Caríssimos colegas e associados
Decorridos que foram, cerca de 90 dias, após a tomada de posse desta Direção, urge
agora fazer um balanço do trabalho até agora realizado, dando conta do mesmo a todos
vós.
Começo por agradecer a dedicação e o empenho de uns nas tarefas realizadas e a
motivação e o encorajamento, que tenho recebido, de muitos outros, na gestão desta
nossa Associação. Sobre as mudanças e trabalho que temos realizado, recebemos da
vossa parte opiniões muito positivas, que naturalmente agradecemos.
Muito ao contrário do que algumas, poucas vozes detratoras, insistem em alegar, neste
diminuto período de tempo, em funções, tivemos um aumento muito significativo de
associados (cerca de uma centena), ou seja, um crescimento aproximado de 20%. É assim
a crescer, que podemos aumentar a nossa representatividade e termos maior legitimidade
para defender e lutar pelos nossos direitos.
Temos trabalhado arduamente para reorganizar esta nossa Associação. Concebemos
uma nova dinâmica de trabalho, que passa por uma participação mais ativa das distritais,
fazemos reuniões frequentes, para estudar os assuntos, que mais nos preocupam e em
conjunto decidirmos a melhor maneira e defender os nossos interesses e direitos.
Reorganizamos já vários níveis da ASAPOL, dos quais não posso deixar de destacar:
- Apoio Jurídico, totalmente remodelado, recrutamos dois advogados por cada Comando
Metropolitano e um em cada Comando Distrital. Estes Causídicos conhecem bem a nossa
realidade, o nosso Estatuto e Regulamento Disciplinar. No entanto, mesmo assim, o
trabalho deles é agora monitorado e controlado, por esta Direção de forma a maximizar a
satisfação dos Associados que recorrem ao apoio Jurídico.
- Nas parcerias/protocolos o trabalho tem sido diário e continuo. Constatamos que, o
seguro de saúde que esta associação oferecia aos seus associados resultava num
benefício insignificante, pelo que o extinguimos. Isto permitiu criar novos benefícios, tais
como a atribuição de um cartão de alimentação no valor de 250 euros aos associados que
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tiverem um processo e se encontrarem suspensos das suas funções e ainda comparticipar
em 50%, os valores a pagar em caso de furto/roubo da arma de fogo de serviço, caso a
P.S.P. obrigue o Associado a pagar a mesma.
- O apoio social na ASAPOL, já é uma realidade. Ainda recentemente substituímos a
Polícia de Segurança Pública, patrocinando o pagamento de uma consulta médica, a um
nosso associado. Aqui saliento o dinamismo do Presidente da Regional da Madeira,
sempre atento, sempre disponível para intervir e ajudar o Associado.
- Estamos a preparar, para brevemente apresentar e sujeitar a votação de todos,
alterações ao nosso Estatuto, para que este fique mais dinâmico e moderno, assim como,
o Regulamento de votação por correspondência.
- Nos próximos dias vão ser instaladas três novas Distritais: Beja, Faro e Vila Real,
estando já prevista a criação de mais duas distritais, a inaugurar num curto espaço de
tempo. Neste Capítulo e a título de exemplo, em Viana do Castelo, onde a ASAPOL, ainda
recentemente não tinha nenhum filiado, argumenta-se agora, que perante o aparecimento
e aumento de Associados, melhor será também ali criar uma Distrital.
- O nosso site, é já atualmente o nosso espelho, do trabalho que temos vindo a realizar
nestes poucos meses que exercemos funções. Foi totalmente reformulado desde os
conteúdos até à imagem e está sempre a ser atualizado e aumentado na informação, nele
contida. Não posso deixar de destacar alguns itens: Aulas de Preparação para o 3.º Curso
de Chefes (gratuitas); o Apoio Jurídico; o Apoio Psicológico (Psicólogos e Psiquiatras); a
Legislação atualizada e as minutas úteis, para o dia-a-dia. Destaco ainda, os
Comunicados e agendamento sindical atualizado o que permite a todos visualizar os
vários eventos e quem nos representa. As parcerias/protocolos comerciais, vão crescendo
a cada dia que passa, sob a égide de uma nova filosofia, fornecer aos nossos afiliados
toda a informação que dispomos relacionada um determinado protocolo. Em sumula o
nosso site é já um dos melhores sites de todas as Associações Sindicais existentes.
- Publicitamos a nossa Associação através de um cartaz, afirmando-nos junto da
restante Comunidade Policial, quem somos, onde estamos e ao que vimos. Pretendemos
que esta ou outra nossa forma de publicitação seja frequente nas dependências e
Esquadras da P.S.P.
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- A nível arquivístico, criamos um acervo digital e estamos ali a compilar e organizar toda
a informação disponível da ASAPOL Isto permitirá futuras Direções, poupar tempo, uma
vez que a informação estará toda reunida e disponível e facilmente acessível, num só sítio.
- Existe ainda o projeto de criar o nosso Jornal. Aqui, conto com todos vós para que
contribuam para o mesmo.
Caros amigos associados como podem ver o programa apresentado aquando da nossa
candidatura à Direção Nacional deste sindicato, está a ser ampla e integralmente
cumprido. No entanto isto é apenas um pequeno grande passo para projetar esta
associação para o futuro e torná-la numa referência Nacional. Para tal e como trabalhamos
em equipa contamos com todos e cada um de vós dentro das suas responsabilidades
associativas a dar o vosso contributo, seja com novos protocolos de empresas que o
queiram fazer, convidar potenciais associados, dar-lhes a conhecer a ASAPOL, com novas
ideias e sugestões e os mais empenhados cheguem-se à frente para no futuro conduzirem
os destinos da ASAPOL. Desta forma de certeza que teremos uma palavra a dizer na
salvaguarda e defesa dos nossos direitos.
É com grande satisfação que vejo tantas ações sendo conduzidas por um grupo cada vez
maior de associados, empenhados em doar seu tempo para a construção de um projeto
que é de todos nós.
A todos, um afetuoso abraço.

António Rui Nunes Serra da Silva
Presidente da Direção da ASAPOL
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