Associação Sindical Autónoma de Polícia - ASAPOL
Direção Nacional

Caros colegas
Começo por agradecer o apoio de todos os associados e a vossa disponibilidade por
exercerem o vosso direito de voto eletrónico, que a todos nós, ora empossados, muito
sensibiliza.
Inicio hoje o meu segundo e último mandato como Presidente da Direção da
Associação Sindical Autónoma de Polícia (ASAPOL), com o mesmo ânimo,
disponibilidade e espírito de servir esta Associação, da mesma forma como sempre o
tenho feito enquanto Presidente.
A direção que lidero, candidatou-se a estas eleições para dar continuidade ao
trabalho conjunto que tem vindo a ser feito, com amplo apoio que recebemos de todos
vós.
Quero ainda, fazer uma referência especial e deixar uma palavra de gratidão aos
associados que assumiram cargos na direção da ASAPOL no anterior mandato, pelo
trabalho, disponibilidade e espírito de servir esta Associação.
Saúdo os novos membros eleitos, estou certo das suas capacidades para responderem
às exigências do cargo que ocupam. Representamos uma profissão única, de
confiança pública e de risco, direcionada para garantir o bem-estar, a melhoria de
condições de vida e a segurança de pessoas e bens.
Caros colegas, temos de continuar a lutar contra os baixos salários que são oferecidos
aos polícias, pela atribuição de um subsídio de risco justo, pelo cumprimento da lei no
que respeita à pré-aposentação, pelas promoções ao fim do tempo mínimo exigido,
pelo benefício da lei da saúde e da segurança no trabalho.
Por fim, uma palavra de apreço e reconhecido agradecimento a todos aqueles que, pelo
seu exemplo fundaram, serviram e conduziram com grande sentido responsabilidade
os destinos da ASAPOL, durante quase uma década. Aqueles que a partir de hoje irão
tomar posse nos Órgãos Nacionais, formam uma equipa excelente, cuja
disponibilidade não posso deixar de agradecer.
Lisboa, 19 de dezembro de 2020,
Presidente da Direção da ASAPOL
António Rui Silva
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