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COMUNICADO
A Direcção Nacional da ASFIC/PJ reuniu no passado dia 20/05,
com o Senhor Ministro da Justiça, tendo em vista a análise e
avaliação das propostas contidas no caderno reivindicativo
apresentado na reunião de Janeiro do corrente ano, face às
restrições de carácter orçamental recentemente anunciadas.
O Senhor Ministro da Justiça fez questão de, previamente, reforçar
o seu apoio incondicional à Polícia Judiciária, realçando o seu papel
basilar na Justiça, como salvaguarda e garantia de um Estado de
Direito Democrático, pelo que, do ponto de vista do Governo, não
fazem sentido quaisquer discussões relativas à mudança da sua
tutela.
Seguiu-se uma reunião com a equipa designada pelo Ministério
para

negociar

reivindicativo,

as

propostas

onde

imprescindibilidade

de

contidas

clarificamos
se

no
e

encontrarem

nosso

caderno

sublinhamos
soluções

para

a
as

reivindicações ali apresentadas, para que a Polícia Judiciária,
sobretudo face à carência de meios humanos e materiais que
padece, possa cumprir cabalmente as suas competências.
No que respeita às matérias que possuem implicações financeiras,
afirmamos reconhecer as dificuldades decorrentes de um quadro
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orçamental extremamente restritivo, mas reafirmamos a nossa
exigência e disponibilidade para encontrar soluções de equilíbrio
que ponderem essas limitações que tenham como ponto de partida
o reconhecimento de direitos.
Por parte da equipa Ministerial foi sublinhada a dificuldade
acrescida que representa a alteração do panorama financeiro do
País, face à situação que se apresentava aquando da reunião
anterior, reconhecendo, contudo, quer o equilíbrio das nossas
propostas, quer a importância de que se reveste a resolução desses
problemas, sobretudo no que se refere à manutenção do nível de
desempenho e da motivação dos profissionais da investigação
criminal.
Foi-nos garantida total abertura e dedicação para, em conjunto com
a ASFIC/PJ e dentro deste quadro restritivo, se encontrarem
caminhos que apontem para soluções efectivas dos problemas
laborais que afectam a Polícia Judiciária.
Foram calendarizadas reuniões de trabalho com a ASFIC/PJ que
irão realizar-se em 9 de Junho, 23 de Junho e 7 de Julho.

A Direcção Nacional da ASFIC/PJ
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