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Mensagem do Presidente
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 préaposentação, 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.
O Presidente António Silva
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Agenda
Acções Realizadas
08SET2020

Reunião da Direcção da ASAPOL com todos os dirigentes
distritais

19DEC2020

Eleições na ASAPOL

01FEB2021

Instalação Outdoor – Protesto das Forças de segurança em
Lisboa

ABRIL 2021

Aprovação de contas do ano 2020
Reunião da Direcção Nacional da ASAPOL

13ABR2021

4

Acção de protesto – Centro Cultural de Belém
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Acção de Protesto – CCB
No passado dia 13 de Abril de 2021, decorreu uma acção de
protesto dos sindicatos da Polícia de Segurança Pública pela atribuição do
subsídio de risco aos polícias e pela actualização das tabelas
remuneratórias.
Esta acção de protesto contou com a presença da Organização
Sindical dos Polícias, da Associação Sindical Autónoma de Polícia, do
Sindicato Vertical de Carreiras da Polícia, do Sindicato Policia pela Ordem
e Liberdade e do Movimento Zero, em frente ao Centro Cultural de
Belém.
«Nós apenas solicitamos
que sejam cumpridas duas
medidas: atribuição de subsídio
de risco, que corresponda a
25% do salário base; e a
atualização
dos
vínculos
salariais, que já não é feita há
mais de 20 anos»,
«Tem havido uma falta
de investimento na PSP, em
que vários governos foram
cortando
e
os
salários
mantiveram-se intactos». O
que exigimos é que seja
efetuada uma atualização, a
rondar os 40%», defende o
nosso Vice-Presidente Nuno
Castro.
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Salientando ainda que: «O protesto é marcado junto ao CCB, em
Lisboa, porque Portugal assume a presidência do conselho da UE nesse
local. O objectivo é que a Europa veja como é que os polícias são
tratados pelo Governo português».
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Organograma Distrital Castelo Branco

Regional

Castelo
Branco

Presidente

Sesinando
Gonçalves

VicePresidentes

José Matos
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Organograma Distrital Coimbra

Distrital

Coimbra

Presidente

Joaquim
Rodrigues

Vice-Presidentes

Pedro
Machado

Valdemar
Gonçalves

Secretários

António Alves

Mário Santos

8

EDIÇÂO Nº 7

Apoio Jurídico - ASAPOL
O Pólo, a sua cor real e a verdadeira justiça.
É do conhecimento da maioria dos elementos policiais a situação
que envolveu o colega que presta serviço em Vila Nova de Gaia no ano
de 2019; ainda que este caso tenha passado despercebido para alguns,
faz-se um apanhado rápido da situação:
No mês de Agosto
do
ano
citado
anteriormente,
o
elemento
policial
em
questão,
apresentou-se
na Esquadra de Valadares
com o intuito de iniciar
serviço de remunerado,
até
aqui
nada
de
anómalo, não fosse o
mesmo
impedido
de
prosseguir com a missão
para
o
qual
estava
escalado, em virtude de,
(segundo o comandante
da força naquele dia em
específico), manifestar-se contra o indumentária
apresentava, barrando-lhe assim a entrada de serviço.

que

o

colega

Sendo que à data do acontecimento, o elemento policial visado
era possuidor de facto do novo fardamento, pois efectuou o respectivo
pagamento cerca de um mês antes, e por situações diversas e alheias da
plataforma de fardamento, - que ainda hoje estão por apurar, - não lhe
teriam chegado fisicamente tais itens.
Não obstante de toda a situação, e num ato de boa-fé e lealdade
para com o seu superior hierárquico, o elemento policial visado, fez
prova documental da situação, e, inacreditavelmente, para a surpresa do
colega, o chefe do policiamento mostrou-se intolerante e incoerente, não
permitindo que este prosseguisse com a sua missão, ficando assim, sem
qualquer culpa, em falta ao serviço de remunerado.
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Adoptando uma postura assertiva, e inconformado com situação, o
visado destes tristes acontecimentos seguiu todos os paços legais,
trazendo até nós esta história de contornos retrógrados, sendo a partir
desse momento, desencadeados todos os meios ao dispor deste sindicato
para proteger os direitos e interesses individuais do colega nosso
associado.
A situação até aqui
narrada foi difundida por
vários jornais nacionais,
não
sendo
o
nosso
sindicato consultado a
para prestar qualquer
esclarecimento,
ainda
que existam uns quantos
proscritos à situação, que
queiram repor o bom
nome de um polícia que
por virtude das suas
funções era Comandante,
mas que agiu com uma
intransigência
e
incoerência, que só viria
a ser considerada errada, não por a nossa instituição Polícia de
Segurança Pública, mas sim, por o excelentíssimo Ministro da
Administração Interna, reduzindo assim, o juízo do grupo beligerante que
partiu em defesa de um comandante, polícia para todos os efeitos, que
com aquela atitude mostrou não ser merecedor do respeito dos seus
subordinados.
Ainda assim, por se achar no mais justo direito e persecução do
interesse do colega, nosso associado, foi tomada a decisão de levar este
caso até ao tribunal administrativo, onde foi a resolução por estes de que
a Polícia deveria de proceder ao pagamento do serviço de remunerado,
sendo assim alcançada uma vitória contra a prepotência que por vezes
se abate nos elementos policiais.
Ainda que por vezes não possa parecer óbvio, é de todo
importante dar a conhecer aos de mais elementos polícias e aos cidadãos
em geral que, são tomadas muitas, - demais até -, medidas disciplinares
da Polícia de Segurança Pública contra os seus elementos injustas e sem
qualquer fundamento, apagando-se a pouco e pouco o sentido de
"democracia" e justiça com que devem ser tratados os processos pelo
departamento competente.
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Por último, que se faça saber que a Associação Sindical Autónoma
de Polícia congratula mais uma vez o seu associado, e o Tribunal
Administrativo por todo o processo se ter resolvido com imparcialidade.
A ASAPOL manter-se-á firme na defesa dos direitos de
todos os profissionais da PSP.
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COVID-19
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Protocolos Em destaque

- 6 cêntimos de desconto por litro – NEOTECH;
- 5 cêntimos de desconto por listro – Simples;
- Desconto imediato na rede de estações aderentes em Portugal
continental e Ilha da Madeira;
- O desconto acumula com as poupanças em vigor nas estações;
- Adesão ao Cartão Repsol Mais – Benefícios e Vantagens.

Contactos:
Repsol - Portugal
Avenida José Malhoa, 16B – Edifício Europa
1099-091 Lisboa
Tel: +351 21 311 90 00;
Fax: +351 21 357 89 56.

13

EDIÇÂO Nº 7

- Lentes de contacto – 20% de desconto em produtos das marcas Ciba
Vision, Johnson & Johnson e Bausch&Lomb;
- Produtos manutenção de lentes de contacto – 20% de desconto em
produtos da marca NITILENS;
- Armações – 20% de desconto em todas as armações que não integrem
as campanhas em vigor;
- Lentes oftálmicas - 20% nas marcas do Grupo Carl ZEISS Vision;
- Óculos de sol – 20% de desconto em todas as peças que não integram
as campanhas em vigor;
- Sprays de limpeza - Oferta na compra de um ou mais óculos de sol ou
uma ou mais Armações;e
- Exames a visão GRATUITOS a qualquer hora do dia.

Contactos:
Grupo Alberto Oculista
Sede em Rua do Seminário, Nº 10
9050-022 Funchal
Site: www.albertooculista.net
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Links Úteis – Site ASAPOL

•

Edições Jornal

•

Nossos Protocolos

•

Legislação

•

Apoio Jurídico

•

Apoio Psicológico
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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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