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Assinatura da DECLARAÇÃO CONJUNTA
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A Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (ASFIC/PJ) e a Associação alemã
dos funcionários da Polícia Judiciária – (BDK - Bund Deutscher Kriminalbeamter), fundadoras do Conselho Europeu de
Sindicatos de Polícia, elaboraram a declaração conjunta anexa, onde exprimem 41 pontos de vista comuns, que se
comprometem, doravante, a defender, de forma concertada, em todas as instâncias europeias, incluindo no CESP.
Destes pontos de vista comuns sublinhamos os seguintes:
1.

A polícia é parte integrante de uma sociedade democrática e só pode ou consegue garantir os direitos dos cidadãos
se os seus membros usufruírem desses mesmos direitos.

2.

Os sindicatos são, constitucionalmente, nos quadros legais de ambos os países e face à legislação europeia em
vigor, organizações que participam da vida política, e que, com toda a legitimidade podem e devem exprimir
opiniões políticas.

3.

A BDK considera que o nível de especialização da Polícia Judiciária portuguesa, no recrutamento e na formação,
constitui um paradigma para as polícias europeias e em particular para a própria polícia de investigação criminal
alemã.

4.

A ASFIC/PJ e a BDK consideram que a exigências que se colocam hoje à investigação criminal afastam
liminarmente, como solução, a criação ou a manutenção de polícias criminais indiferenciadas, formadas em
moldes generalistas, e que, como organização orientada para a realização de missões de prevenção e de
investigação criminal, a POLÍCIA CRIMINAL carec e de 1) completa autonomia organizacional e 2) de uma
especialização, que devem ser totalmente distintas da polícia de segurança pública, a começar logo no
recrutamento e na formação inicial dos seus membros.

5.

A ASFIC/PJ e o BDK consideram vital a aplicação imediata dos princípios de Bolonha e dos «standards» de formação
da EUROPOL, na formação das polícias criminais europeias, designadamente, nos programas curriculares da
ACADEMIA EUROPEIA DE POLÍCIA (e da rede de escolas de polícia nacionais que a suportam), tendo em vista uma
qualificação técnica e académica, homogénea, dos investigadores criminais na Europa, mas sem embargo da
categoria. Incompreensivelmente, estes princípios têm sido ignorados ou subalternizados nos programas
curriculares daquela instância de formação policial europeia, que tem vindo a dar um ênfase exagerado à
formação dos «Chefes de Polícia».
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