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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 Delegações, 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 Delegações 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 melhor 

futuro. 

Servo Per Amikeco 

Anabela Alferes 

Presidente Nacional da IPA 
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ASSEMBLEIAS DAS DELEGAÇÕES 

Janeiro é estatutariamente o mês das Assembleias das Delegações da Secção Portuguesa da 

IPA. 

As Delegações da IPA, realizaram as Assembleias das Delegações para aprovação do Relatório 

de contas e Plano de Atividades. 

A Delegação de Angra do Heroísmo, para além da sua Assembleia Regional Ordinária teve 

ainda a Assembleia Eleitoral, onde foram eleitos os novos Corpos Sociais da Delegação. 
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A Direção Nacional da IPA deseja a todos as maiores felicidades, e o nosso agradecimento 

aos corpos sociais cessantes, a dedicação que tiveram em prol da Associação e dos 

Associados. 
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SEDE NACIONAL DA IPA 

No início do ano de 2020, foram concluídas as obras de remodelação da rede informática e a 

colocação de novos routers, de pintura no interior da sede, bem como foi remodelada a 

entrada a fim de proporcionar mais segurança e melhor conforto aos nossos Associados. 
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DELEGAÇÃO SUL 

A Delegação Sul IPA, efetuou recentemente a remodelação dos sete (7) quartos da Casa IPA 

Algarve, nomeadamente na mudança de Edredão, Almofadas, Cortinas e Atoalhados. 

"Novo look" 

 

 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E ASSEMBLEIA ELEITORAL 

SARS - CoV - 2 (Covid - 19)Devido à pandemia  a Assembleia Geral Ordinária e Assembleia 

Eleitoral da Secção Portuguesa da IPA, agendada para 21mar2020, foi cancelada, tendo sido 

realizada a 20jun2020, onde foram cumpridas todas as regras emitidas pela DGS. 
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 A Secção Portuguesa da IPA, tem novos Corpos Sociais que tomaram posse em junho. 
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A Secção Portuguesa da IPA, na pessoa do Senhor Vice-Presidente Francisco Ferreira, 

recebeu o colega Alex Siems, da Polícia Alemã e membro da IPA Hannover, localizada na 

região da Baixa Saxónia. 
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O 65º Congresso Mundial, que se iria realizar em Espanha, de 12 a 18 de Outubro, foi 

cancelado devido à pandemia, ficando o mesmo agendado para 2021 de 5 a 10 de Outubro.  

Devido à pandemia que assola não só o nosso pais, mas o mundo inteiro, as delegações e a 

Direção Nacional, tiveram que cancelar diversos eventos que já estavam agendados assim 

como o Conselho Nacional da IPA 2020, que se iria realizar em Outubro. 

No entanto a Delegação Sul em parceria com a Dª Ana Figueiras, realizou um workshop, 

dedicado ao tema: Trilogia do figo com amêndoa e cataplana Algarvia. 

   Servo Per Amikeco 
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 É sabido qua a IPA (Associação Internacional de Polícia) íntegra 

membros de diferentes OPC’s e forças de Segurança, encontrando-se 

implantada em todos os Continentes, com mais de 500.000 membros. 

Desde sempre que a IPA teve por finalidade desenvolver laços de 

amizade e cooperação entre os associados (tanto a nível local, como 

internacional), norteando-se por ideais de promoção de relações culturais, de disseminação 

do conhecimento e de troca de experiência profissional entre os seus membros. Em suma, a 

IPA procura promover a ajuda mútua no campo social e contribuir para a coexistência 

pacífica de diferentes culturas e a preservação da PAZ NO MUNDO. 

Vemos, portanto, que são diversas as valências que a IPA pretende proporcionar aos 

associados. 

Na IPA-Portugal vimos constatando que são inúmeros os colegas seja da Madeira e Açores, 

seja do interior do País que, ora por necessidade de formação, ora para tratar de assuntos 

que exigem a respetiva presença pessoal, ou ainda, infelizmente, para prestação de cuidados 

médicos do próprio ou de familiares. Sem descurar os que ainda as usam para o merecido 

lazer, recorrendo às instalações que a IPA disponibiliza no Porto, Coimbra, Lisboa e Algarve 

(Loulé). 

Nestes tempos de pandemia, porém, todos estamos receosos das consequências do vírus e 

da sua forma de propagação. 

Apesar disso, e do acréscimo de trabalho que tal acarreta, será de preservar esta função não 

devendo a IPA abster-se de continuar a prestar os excelentes serviços que vem 

disponibilizando aos associados, observando, naturalmente, todas as medidas de segurança 

e prevenção recomendadas pela OMS e pela DGS no âmbito da prevenção da infeção à 

COVID 19. 

Servindo por amizade. 

Servo Per Amikeco! 

Teresa Nery 

Associada nº P-5893                                                                      

                                                                                               SERVO PER AMIKECO 


