ASSOCIAÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DE
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA
Membro fundador

Conselho Europeu de Sindicatos de Polícia

DIREÇÃO NACIONAL
DN 08/2017 – 23 de Outubro de 2017

COMUNICADO
Caros associados,

Como bem sabeis, a nossa Polícia Judiciária fez 72 anos de existência na passada sexta-feira,
20 de Outubro de 2017. Assim, e decorrente do simbolismo da data, comemorou-se a data em
apreço no Novo Edifício Sede da PJ sito em Lisboa, onde, de entre vários colegas agraciados,
convidados e entidades, esteve presente a Direção Nacional da PJ - nas pessoas dos Srs. Diretor
Nacional e Diretor Nacional-Adjunto – e o Ministério da Justiça, na pessoa da Sr.ª Ministra da
Justiça.

A Direção Nacional da ASFIC/PJ, na sequência de convite que nos foi endereçado, fez-se
representar no evento, tendo tido oportunidade de presenciar e escutar os discursos do Sr.
Diretor Nacional da PJ e da Sr,ª Ministra da Justiça, tendo a destacar o seguinte, relativamente
aos discursos em apreço:

Ministério da Justiça

a) O Ministério da Justiça não se encontra alheio às condições de trabalho em que a Polícia
Judiciária cumpre as suas missões;
b) A Ministra da Justiça está determinada em assegurar as melhores condições de trabalho
na PJ;
c) Encontra-se a decorrer vários procedimentos de aquisição de material tecnológico para a
PJ;
d) Entende-se ser o tempo de modernizar a PJ e actualizar competências, meios e métodos;
e) É tempo de unificar um complexo orgânico, funcional e estatutário fragmentário e
desadaptado.
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Direção Nacional da PJ

a) A exigência de similitude de tratamento no plano dos direitos, dada a sua relação
sinalagmática com as novas exigências funcionais, que deverá passar, pela indexação
das remunerações dos investigadores da PJ às que são auferidas pelos magistrados,
recuperando-se, o que decorreu no passado, no regime legal adstrito à PJ, tendo em
conta que actualmente, os Investigadores Criminais, são detentores das mesmas
habilitações académicas que a magistratura. Tudo isto, no sentido de que a opção da
magistratura ou por outros lugares da administração pública com melhores condições
remuneratórias possa não vir a ser ponderado pelos funcionários;
b) A especial atenção à degradação do património urbanístico da PJ, nomeadamente, no
que concerne aos edifícios da PJ, que se encontram em alguns casos, francamente
degradados e não servem de forma cabal a missão e as condições de trabalho dos
funcionários de investigação criminal da PJ, tais como, a titulo de exemplo, o DIC de
Braga, entre muitos outros que urgem ser ponderados quanto à sua substituição e obras.

A Direção Nacional da ASFIC/PJ, entende, nas palavras dos intervenientes ora referidos, que se
encontram convergidas vontades e determinação em projectar a actual organização PJ, assim
como os seus funcionários de investigação criminal, para uma melhoria, não só das qualidades
de trabalho, como também dos meios legais e materiais afectos a esse mesmo trabalho.

A ASFIC/PJ, teve já no passado, o compromisso da Sr.ª Ministra da Justiça de que a Lei
Orgânica da PJ e subsequentes regimes estatutários, viriam a ser revistos em concreto, na sua
legislatura, num trabalho articulado entre o Ministério da Justiça, a Direção Nacional da PJ e a
ASFIC/PJ, havendo a determinação de que muito haverá para reajustar, delinear e materializar
com vista a uma PJ voltada para o futuro e para uma nova dinâmica de admissões e progressões
na carreira de Investigação Criminal.
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No que concerne à ASFIC/PJ, seremos sempre parte de uma solução, apresentada e sustentada
num trabalho ponderado, definido numa estratégia a médio e longo prazo, com vista à melhoria
das condições de trabalho e remuneratórias da carreira de Investigação Criminal, mas também,
no enaltecimento de uma organização histórica representada por cada um em particular e por
todos no geral, que laboram nesta PJ:

Bem hajam.

O Presidente Nacional

Ricardo Valadas
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