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Mensagem da Presidente 
 

Decorridas as eleições, para os novos Corpos Sociais Nacionais da IPA que terão a seu cargo a tarefa 

de gerir a associação no próximo quadriénio, gostaríamos de deixar umas breves palavras aos 

nossos associados. 

O mandato que agora se inicia é resultado das eleições realizadas no passado dia 20 de junho. 

Os novos Corpos Sociais têm a tarefa de consolidar os resultados obtidos, consolidar as contas, 

mantendo a IPA no caminho traçado anteriormente de boa gestão e transparência.  

       Iremos por isso manter o rigor financeiro iniciado nos anteriores mandatos e com isso permitir 

fazer investimentos que resultarão em benefício dos associados. 

      O nosso mandato terá como um dos principais eixos o acompanhamento e apoio muito próximo 

ao trabalho das secções, graças à inclusão nos corpos sociais de representantes de quase todas 

elas, mesmo daquelas que só agora começam a dar os primeiros passos, bem como a incorporação 

nos corpos sociais, associados de diferentes Instituições Policiais.  

      As secções são uma parte muito importante da IPA, quer pela aproximação aos associados, quer 

pelos valores de servir os outros e de camaradagem que transmitem aos restantes colegas. 

      Outro eixo importante tem por base a melhoria da comunicação com os associados, por forma a 

fazer chegar cada vez mais a informação útil aos mesmos, mas também receber deles, imputes 

que possam ajudar a compreender melhor as suas necessidades. 

      Comprometemo-nos com o cumprimento do nosso programa eleitoral que é exigente, mas claro e 

exequível. 

      Queremos também agradecer a todos os membros de anteriores direções, pelo esforço colocado 

em prol da associação. Não esquecer o passado permite-nos construir um futuro melhor. 

      Servo Per Amikeco 

      Anabela Alferes 

      Presidente Nacional da IPA 
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