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Mensagem do Presidente  
 

 

Caros colegas,  
 

A Direção Nacional da ASAPOL, está prestes a concluir o mandato 
para que foi eleita, para o triénio 2018/20 e são várias circunstâncias 

que concorrem para converter o dia de hoje em data, para mim, 
particularmente significativa. 

 
A primeira, deriva do prazer de liderar a Associação Sindical 

Autónoma de Polícia (ASAPOL), com o apoio dos restantes membros da 

direção que são fantásticos. 
 

A segunda, advém do convívio, seja presencial ou por telemóvel não 
menos caloroso que vou desfrutando junto aos meus colegas Polícias, 

que esta associação tem a satisfação de apoiar quando necessitam. 
 

A terceira, decorre, por fim, desta associação se ter tornado aberta 
aos seus associados com contacto fácil com os membros da direção, seja 

através de e-mail, página do facebook, site do jornal, contacto telefónico 
e presencial, toda esta informação poderá ser facilmente, obtida 

diretamente através da internet no site da ASAPOL. 
 

Por tudo isso, fiquem expressos meus vivos agradecimentos a todos 
os associados da ASAPOL, pois a razão da existência desta associação a 

vocês se deve. 
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Pensavam corretamente os que sustentavam que certas coisas 

deveriam ser criadas a fim de favorecer o surgimento de outras que 
estavam a pedir passagem à História. E assim colocamos mão à obra, 

 

 
• mudamos o local da sede da ASAPOL para a loja do metro dos 

Olivais, ficando assim centralizada e de fácil acesso;  
 

• site da internet remodelado e atualizado constantemente; 
 

• apoio jurídico com resposta direta e imediata e com bons 
resultados;  

 
• base de dados dos associados devidamente organizada;  

 
• foi criado voto eletrónico, 

  
• foram criadas novas parcerias/protocolos e algumas muito 

vantajosas como o exemplo, os dados móveis ilimitados a um 

preço muito baixo para os associados da ASAPOL,  
 

• crescemos com a criação das novas distritais que publicitam o 
bom trabalho da ASAPOL e assim tendemos a crescer cada vez 

mais, toda a gestão da ASAPOL está em arquivo da MeoCloud, 
onde as direções distritais têm acesso a uma parte de documentos 

(determinações, NEPs e etc.). 
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Em tempos de profundas transformações, ditadas pela desenvoltura 

globalitária, seria insensato optar pelo isolamento ou menosprezar a 

entreajuda que se podem oferecer reciprocamente entre as várias 

associações sindicais da PSP e desta forma a ASAPOL participou em 

todas as manifestações que reclamavam os direitos dos Policias: 

1. ALTERAÇÃO 

POSICIONAMENTO 

REMUNERATÓRIO;  

2. PROGRESSÕES NAS 

CARREIRAS;  

3. ATRIBUIÇÃO DO 

SUBSÍDIO DE RISCO AOS 

PROFISSIONAIS DA PSP;  

4. GRADUAÇÃO;  

5. SUBTRAÇÃO DOS 

SUPLEMENTOS EM 

PERIODO DE FÉRIAS;  

6. HORÁRIOS DE TRABALHO;  

7. FARDAMENTO;  

8. FORMAÇÃO;   

9. APOSENTAÇÃO; 

10. Nas reuniões de 

preparação teve sempre 

um papel ativo que 

contribuiu para boa 

organização e convocou 

todas as associações para 

reunião e participou nas 

que foi convidada. 
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A relevância que veio desenhar-se na criação da luta conjunta das 

associações sindicais da PSP, como tem acontecido ultimamente, reponta 
primordialmente da interação até aqui inexistente, mas que precisa ser 

promovida, entre as várias direções dos sindicatos da PSP. 

 
Graças a ela, vemos entreabrir-se um amplo espectro de 

possibilidades, entre as quais as que primeiro afloram são sempre as 
saudáveis e benéficas trocas de experiências, assim como os incontáveis 

bons resultados que se podem colher de uma efetiva cooperação entre as 
associações sindicais da PSP. 

 
Relativamente a instituições, a ASAPOL, não se poupa a esforços na 

defesa dos interesses dos seus associados, direcionando por carta 
documentos ou entregue presencialmente em reuniões, junto da 

Provedora de Justiça, da Procuradoria Geral da Republica, do Presidente 
da Republica, do Presidente da Assembleia da Republica, dos Grupos 

Parlamentares, dos deputados da Assembleia da Republica, Ministro da 
Administração Interna, Diretor Nacional da PSP e cadeia hierárquica da 

PSP. 

 
Com as denúncias ou pedidos de esclarecimento às entidades acima 

elencadas, cumpre-nos promover a cultura jurídica, em especial dos 
associados, e conjugar esforços na defesa do Estado de Direito, das 

liberdades e garantias individuais dos Polícias. 
 

Assim teremos, cada um de nós, a soma da experiência institucional 
de todos. Nenhum será tão pobre que nada tenha a oferecer aos demais; 

nenhum, tão rico que, destes, não tenha algo a receber para ampliação 
de seus cabedais. 

 
Sob tal perspetiva e, como Presidente da ASAPOL, disponho-me a 

intensificar, por todos os meios a meu alcance, o fluxo das informações 
colhidas junto às melhores fontes de reflexão e de prática jurídicas. 

 

Mais do que óbvio que, continuaremos a nos dedicar às nossas lutas 
na defesa dos direitos dos Polícias. É imperativo que assim se faça, para 

que possamos afrontar os grandes desafios suscitados pelo processo que 
se convencionou chamar de mundialização da economia. 

 
Pelo contrário, integramos o bloco daqueles que lutam bravamente 

para que os Polícias conquistem um lugar ao sol ou para não se verem 
esmagados pelo rolo compressor da globalização.  
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Daí, um outro benefício proporcionado pela associação, ela deve ser, 

sobretudo, um reduto de generosa solidariedade, onde seus associados 
se retemperem e adestrem para melhor enfrentar os desafios dos novos 

tempos, assim foi alargado o apoio social, para além do já existente de 

compensações financeiras em caso de furto da arma de serviço, foi 
concedido um apoio financeiro aos associados que efetuam cirurgias com 

internamento.  
 

 
Entretanto, para os fins desta manifestação, o que preciso destacar 

são seus descaminhos e suas perversões, pois estas configuram os 
grandes problemas com que nos deparamos remunerações muito baixas 

para os profissionais da PSP, diferenciação de carreira entre classes, 
beneficiando a classe de oficiais em detrimento da classe de chefes e 

agentes. 

 
Nos anos passados, até ao presente, é com tristeza que os líderes 

da PSP, que tem passado pela Direção Nacional, oriundos do ISPCI, 
tenham ignorado as remunerações e progressões da classe de Agentes e 

Chefes, que ignoram a lei e não façam cumprir o artigo 112.º do Dec.- 
Lei n.º 243/2015 (Estatuto da PSP) – Pré Aposentação. Tenho para mim 

que a Polícia de Segurança Pública, carece urgentemente de líderes 
transformacionais ou líderes de nível 5 e cada vez menos de líderes que 

exercem a sua liderança baseada no poder legal. 
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Temos de lutar para que os Polícias sempre que o país, passa por 

dificuldades financeiras, os profissionais da PSP e em particular agentes e 
chefes sejam os primeiros, a serem congelados na progressão da carreira 

e aumentos salariais e quando a crise passa, serem esquecidos no 

congelador e quando pensam descongelar vem outa crise é assim que os 
Agentes e Chefes desta associação sofrem destes malefícios. O 

empobrecimento crescente de amplos segmentos da sociedade humana; 
que o direito, a justiça e a dignidade do ser humano cedem sua primazia 

para os valores exclusivamente económicos. 
 

Ora, esses e outros sintomas parecem configurar um grave processo 
degenerativo que afeta os fundamentos de nossa civilização. 

 
Para concluir relembro os 

associados que em dezembro de 
2020 decorrerão eleições para 

eleger os órgãos dirigentes desta 
associação, razão pela qual os 

associados que pretendam 

poderão começar a pensar em 
listas para concorrer às eleições.  

 
 

 
Muito obrigado, o Presidente da Direção da ASAPOL 

 António Silva 
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Agenda 

Acções Realizadas 
 
10JUL2020 Reunião da Direcção Nacional da ASAPOL 

  
 Aprovação do relatório e contas 

  
17JUL2020  Reunião da Direcção da ASAPOL 
  

  
08SET2020  Reunião da Direcção da ASAPOL com todos os dirigentes 

distritais 
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IRS – Quotizações Sindicais  

 
Importa informar os nossos associados sobre a forma como as 

quotizações sindicais são passíveis de ser abatidas à sua colecta, neste 
caso específico ao rendimento bruto. 

 
Qual a poupança fiscal que poderá obter no IRS com as quotas que 

pagou ao Sindicato? 
 

Por cada euro descontado para o sindicato deduz 1,5 euros no seu 
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. 

 

Tomemos por exemplo um associado que paga a quota €63/ano. 
O valor contará para a dedução à colecta será de 93.4 euros, não 

porque descontou esse valor mas porque é aplicada a majoração de 
50%. 

 
Esperamos ter contribuído com esta informação para elucidar os 

nossos associados da vantagem fiscal que as quotizações sindicais 
proporcionam numa altura em que a maior parte dos portugueses 

cumpre a sua obrigação de entrega da declaração anual de rendimentos. 
 

CIRS 
 

Art.º 25 – Rendimentos do trabalho 
 

As quotizações sindicais, na parte em que não constituam 

contrapartida de benefícios de saúde, educação, apoiam à terceira idade, 
habitação, seguros ou segurança social e desde que não excedam, em 

relação a cada sujeito passivo, 1% do rendimento bruto desta categoria, 
sendo acrescidas de 50%. 
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Organograma Distrital Viana do Castelo 

 
 

 
 

Vice-
Presidentes

Presidente

Regional
Viana do 
Castelo

Alan Leitão

Marco 
Couto

Alexandre 
Silva
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Organograma Distrital Vila Real 
 

 
 

  

Vice-
Presidentes

Presidente

Distrital Vila Real

João Teixeira

Vitor 
Rodrigues

Francisco 
Teixeira
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Apoio Jurídico - ASAPOL 
 

A ASAPOL, na defesa dos interesses de um associado que se 
considerou injustiçado e pediu ajuda a associação, esta intentou uma 

acção no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, por este elemento, 
no desempenho das suas funções, ter sofrido uma queda que resultou 

numa fractura da tacícula radial esquerda, tendo ficado incapaz para o 

serviço por um período de 151 dias.  
 

No passado dia 15 de Maio de 2020 foi proferida a sentença do 
Tribunal Administrativo e Fiscal que anulou o despacho que indeferiu o 

recurso hierárquico e não qualificou o acidente como de serviço, 
condenando a PSP a proceder à respectiva qualificação.    
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CFA em tempos de pandemia  
 

 
A Polícia de Segurança Pública formou pela primeira vez agentes 

em cenário de pandemia. 
 

Este 15º Curso de Formação de Agentes teve início em Junho 

de 2019 tendo sido interrompido a 13 de Março de 2020, com os 
instruendos a concluírem o resto do curso nas esquadras dos comandos 

da sua área de residência. 
 

De forma inédita na historia da EPP, o compromisso de honra dos 
novos agentes não aconteceu com todos nas instalações da Escola, mas 

sim, de forma descentralizada, nos comandos onde os mesmos 
realizaram o “estágio”, sem contarem com a presença de familiares e/ou 

amigos. 
 

 

 

Parabéns e sucesso aos 571 novos Agentes 

da Policia de Segurança Pública.  
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COVID-19  
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Protocolos Em destaque 
 

 

- Os associados da ASAPOL beneficiam de um desconto de 5% calculado 

sobre a Tarifa Online publicado no site www.vilagale.pt; 

- O desconto considerando incide sobre os serviços de alojamento e em 

qualquer regime disponível:  

1. Pequeno-Almoço; 

2. Meia Pensão; 

3. Pensão Completa;ou 

4. Tudo Incluído. 

- Este protocolo abrange as 25 unidades hoteleiras em Portugal 

Continental, Madeira e Brasil. 

Contactos: 

Vila Galé Hotéis 

Portugal – Centro de Atendimento e Reservas 
Campo Grande, 28 – 11º  

1700-093 Lisboa 

Tel: +351 21 790 76 10;  
Fax: +351 21 790 76 40. 

 

  

http://www.vilagale.pt/
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Com a ASAPOL consegues 

dados móveis ilimitados, sem 

teres de te fidelizar ao sindicato. 
 

 
 

 
 

 
• OPÇÃO A: 6€/mês + IVA. Sem atribuição de Router e fidelização 

de 24 meses. 
 

• OPÇÃO B: 7,5€/mês + IVA. Com atribuição de Router e fidelização 
de 36 meses. (pagamento de 25€ pelo Router) 

 
 

 

Demonstra-nos o teu interesse atraves do nosso correio eletronico: 
sede@asapol.net 
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Links Úteis – Site ASAPOL 
 

 
 

• Edições Jornal 
 

• Nossos Protocolos 

 
• Legislação 

 
• Apoio Jurídico 

 
• Apoio Psicológico 

 
 

 

 
  

http://www.asapol.net/pt/jornal-asapol
http://www.asapol.net/pt/testes
http://www.asapol.net/pt/testes-2
http://www.asapol.net/pt/apoio-juridico
http://www.asapol.net/pt/apoio-psicologico
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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

