Estarem representado por um sindicato (SINAPOL),
que de acordo com a nova Lei pode participar em
negociações com o Governo e Direção Nacional;
Possuírem um atendimento presencial através de
funcionários qualificados nas diversas instalações
do SINAPOL, por e-mail ou telefone, diariamente
das 9h30 às 18h00, ou em casos urgentes 24h/dia;
Usufruírem de patrocínio jurídico gratuito, em
processos criminais, disciplinares, e
administrativos, que decorram da atividade
profissional, através de juristas e advogados de
renome, com provas dadas na defesa de polícias;

Direitos
dos Sócios

Em caso de furto ou roubo da arma de serviço
(arma de fogo), o sindicato assumirá o pagamento
à PSP da mesma, no montante do valor comercial
de mercado à data da situação;

SINAPOL

Acesso gratuito a um seguro “Allianz-Saúde” em
despesas médicas até 10.000 euros, que garante o
reembolso de 90% da parte que o SAD-PSP não
comparticipa nas hospitalizações, cirurgias,
próteses intracirurgicas, radioterapia,
quimioterapia e consultas de segunda opinião;
(Mediante preenchimento de formulário e pedido de adesão à apólice)

Beneficiar das Parcerias e Protocolos firmados
entre o SINAPOL e diversas empresas e entidades,
que garantem descontos em bens e serviços;
Possibilidade de alojamento até 4 pessoas no
apartamento do sindicato em Matosinhos,
mediante disponibilidade e reserva antecipada;
Serem todos (Agentes, Chefes ou Oficiais),
defendidos de forma dedicada e intransigente, nos
direitos de cidadania, laborais e profissionais.
PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE PARA O 217551000 OU ENVIE E-MAIL sinapol@sinapol.pt
Sede Nacional
Rua Varela Silva, Lote 17, Loja B,
1750-403 Lisboa
Telefone: 217 551 000
Fax: 217 53 02 77
E-mail: sinapol@sinapol.net

Secretariado Metropolitano do Porto
Praceta Ferreira Castro Nº 253
4450-000 MATOSINHOS
Telefone: 229 382 539
Fax: 229 38 2448
E-Mail: sinapolporto@sinapol.net

Secretariado Regional dos Açores
Rua Dr. Filipe da Cunha Álvares Cabral
Lote 7, Loja Esq.
9500-182 PONTA DELGADA
Telefone / Fax: 296 629 596
E-Mail: sinapol.acores@sinapol.net

Secretariado Regional da Madeira
Conjunto Habitacional de Santo Amaro
Caminho de Santa Quitéria
Bloco 10, Loja 17
9020-406 FUNCHAL
E-mail: madeira.sinapol@sinapol.net
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