COMUNICADO

DIREÇÃO NACIONAL - 12/2018 – 6.12.2018

Companheiros,
No dia de hoje (6.12.2018), as quatro Assembleias Regionais da ASFIC-PJ deliberaram
de forma cabal as seguintes medidas de luta:
Greve geral de dois dias para serem marcados de forma integral ou fracionada, em
períodos distintos e greve a todo o Serviço de Prevenção e a todo o trabalho suplementar
realizado fora do horário normal de trabalho (entre as 12H30 e as 14H00 e 17H30 - 09H00),
pelo período de um mês, com os serviços mínimos assegurados pelo serviço de piquete.
Estas medidas aprovadas em grande maioria e de forma incontestável, conjuntamente
com um pacote de outras dez, serão doravante implementadas, conjuntamente com os parceiros
sindicais, até serem dadas respostas positivas às necessidades da nossa carreira, da instituição
Policia Judiciária e dos superiores interesses da Justiça, do País e dos seus Cidadãos.
O Governo terá que ter presente que um Estado de Direito Democrático deve ter uma
Policia Judiciária, isenta e imparcial que desenvolva a sua atividade apenas na observância da
Lei, baseando-se nos factos, independentemente dos seus autores e da sua classe social.
Para que esta missão se cumpra, o Governo tem que criar as condições mínimas para a
realização da Justiça. Não pode clamar o combate à criminalidade grave e complexa e deixar ao
abandono a instituição que tem por missão a linha da frente nesse mesmo combate.
Se o Governo quer efetivamente uma Policia Judiciária forte e ativa, tem
necessariamente que investir nos seus recursos humanos e nos meios de que estes dispõem; o
contrário significa claramente que prescinde da investigação da criminalidade grave, complexa e
organizada, desprotegendo o país ao terrorismo, aos homicidas e aos corruptos, entre outros.
Como já foi veiculado, repetimos, temos essencialmente um dever para com a nossa
classe profissional mas também para com o País e para com quem nele vive.
O nosso dia-a-dia é de sacrifício, será por nós e por todos os portugueses que iremos
lutar até onde for necessário.
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