COMUNICADO

DIREÇÃO NACIONAL - 03/2018 – 03 de Maio de 2018

Caros colegas e associados,

Como bem sabem, decorreu na cidade de Braga, no passado dia 12 e 13 de Abril, o V
Congresso de Investigação Criminal (VCIC), subordinado ao tema do Terrorismo, fenómeno
criminal cuja competência de prevenção, deteção e investigação criminal, está atribuída à
Polícia Judiciária.

O VCIC da ASFIC/PJ foi um sucesso, não só pela qualidade dos painéis e dos seus palestrantes,
mas também pela forte presença dos colegas que ali puderam estar e pelo dedicado e abnegado
empenho dos colegas da Diretoria do Norte e do DIC de Braga que o organizaram e que aqui
deixamos mais uma vez, publicamente, o nosso mais profundo agradecimento, reconhecimento
e admiração.

Tivemos também oportunidade, no referido evento, de exprimir publicamente as nossas
preocupações laborais e organizacionais, tendo a ASFIC/PJ obtido vários contributos de
inúmeros companheiros, que consideramos muito positivos, com vista aos bons propósitos do
futuro da nossa classe profissional e da organização da Polícia Judiciária.

Este evento mostrou, mais uma vez, que o labor e o empenho só têm como consequência
possível o sucesso e o reconhecimento de todos.

Vivemos tempos de enorme importância para a correção de erros históricos e para a projeção do
nosso futuro, pois neste momento discutem-se no Ministério da Justiça, o nosso Regime
Estatutário e correspondente Lei Orgânica da PJ cujos trabalhos decorrem a bom ritmo, sendo a
ASFIC/PJ ouvida de forma reiterada, com a presença assídua da nossa associação nas cerca de
duas dezenas de reuniões que já decorreram até à data. Neste âmbito, temos defendido
particularmente os nossos interesses laborais mas também e sempre, a projeção da Polícia
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Judiciária para um nível mais adaptado às novas realidades nacionais e globais, apresentando
sugestões e projetos estruturados que esperamos virem a ver a luz do dia, a bem da PJ e do
sistema de Justiça.

No que concerne ao nosso Regime Estatutário, as sugestões que a DN da ASFIC/PJ apresentou
no Ministério da Justiça, são substanciais e determinadas a elevar a nossa classe profissional
com vista a uma correspondência ao mérito, dedicação, capacidade técnica e académica e
sacrifício intrínseco à nossa profissão, sendo considerado como ponto fulcral a reposição da
justiça remuneratória que há pelo menos duas décadas vem sendo protelada por
vicissitudes várias. Neste momento, consideramos não existirem argumentos plausíveis que
impossibilitem ou inabilitem à nossa classe profissional, atendendo a múltiplos fatores, alterar
uma remuneração com um regime com cerca de 20 anos, estanque, injusta e que sofreu os
retrocessos por todos conhecidos.

Congratulamo-nos e desejamos as maiores felicidades aos novos coordenadores e inspetoreschefes empossados. Não podemos ficar indiferentes aos sucessivos adiamentos do curso de
formação de inspetores, que esperemos que principie o mais rápido possível, tal é a necessidade
da instituição ver reforçados os seus quadros. No entanto, já informámos a tutela que este
reforço só será efetivo, com a projeção de um novo concurso de ingresso ainda no decorrer
deste ano, estimando que este reforço seja efetivado o mais rápido possível.

A ASFIC/PJ, encontra-se determinada em manter uma estratégia séria e exequível, que tem
colhido a devida consideração e ponderação pelas instâncias governativas e legislativas,
destacando-se a título de exemplo, a exceção à Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas, a
exceção ao regime geral das pensões e reformas da administração pública, tais como o impulso
para a resolução de problemas que se arrastam há anos no que concerne ao edificado da PJ.

Muito há ainda para resolver na nossa organização, mas temos feito o que se encontra ao nosso
alcance, com os instrumentos que uma associação como a nossa tem disponíveis e a cada passo
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que percorremos nesse caminho, é determinado no pressuposto de não voltarmos a recuar para
um passado indesejado e incapaz de elevar a nossa PJ e subsequentemente a nossa carreira.

Como classe profissional, somos cidadãos recrutados e selecionados, não para um trabalho mas
sim para uma missão de vida, assente na distinção intelectual, física e mental de cada um em
concreto e de todos em geral. Pensamos que quem tem a responsabilidade de catapultar a PJ e os
seus ativos humanos tem essa perfeita noção. Nesse sentido, agimos de acordo com as
responsabilidades e distinção que o Estado nos conferiu aquando da nossa entrada na Polícia
Judiciária.

Seremos sempre mais e iremos sempre mais longe, tal como decorre do nosso ofício, se
estivermos juntos e focados nos objetivos de forma determinada, ponderada, justa e consciente
de que os obstáculos são para serem transpostos e o resultado final será sempre o sucesso da
missão que nos foi atribuída.

Não está na nossa matriz deixarmo-nos constranger com cenários determinados impossíveis por
terceiros, aliás, como já referido, somos recrutados para resolver, no limite, situações
“impossíveis”.

A equipa da DN/ASFIC, com todos os seus elementos, lutará com todos os instrumentos, para
que a nossa profissão e a nossa “casa” sejam de uma vez por todas consideradas, com a
importância que detêm para o equilíbrio da nossa sociedade e para a manutenção do Estado de
Direito.

Em absoluta igualdade de circunstâncias com qualquer associado, o esforço desenvolvido pelos
elementos da DN/ASFIC, apenas resultará no sucesso pretendido, com a UNIÃO e APOIO de
TODOS os ASSOCIADOS DA ASFIC/PJ.

ESTAMOS CADA VEZ MAIS UNIDOS E ESSA É A FORÇA ASFIC/PJ. UNIÃO.
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O Presidente Nacional

Ricardo Valadas
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