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Caross associados e colegas,

SFIC-PJ, Ricaardo Valadass, foi eleito hoje,
h
em Kallnas, Lituâniia, por
O Preesidente Naccional da AS
unaniimidade, Preesidente do Conselho
C
Eu
uropeu dos Sindicatos
S
d Polícia (C
de
CESP), locall onde
se encontra a decoorrer o X Coongresso do CESP.
C

SP, após ponderação e prrévia concord
dância
Indicado e propossto pelos resttantes parceiiros dos CES
N
da ASFIC-PJ, e tendo submetido a suua candidaturra oficialmente, o
com a Direção Nacional
mo o primeirro portuguêss a dirigir, du
urante
Presiddente Nacionnal da ASFIIC-PJ foi hojje eleito com
um mandado
m
de três anos, um
u organism
mo europeu,, supranacionnal, de sinddicatos de po
olícia,
criadoo em 1988, cuja
c ASFIC-PJ foi fundaddora.

nselho da Euuropa, agindo e promoveendo a
Desdde 1991 que o CESP é membro consuultivo do Con
defessa dos profisssionais de polícia
p
europpeus e das su
uas organizações, bem como, concerrtando
esforçços ao nível da cooperaçção europeia entre políciaas e no que concerne
c
à ppromoção e defesa
d
de melhores
m
poolíticas públlicas europeeias,que deffendam os direitos e as carreirass dos
profisssionais de polícia,
p
assim
m como, da segurança
s
e justiça
j
dos cidadãos
c
euroopeus no plaano da
produução de melhhores normass europeias para
p o efeito.

O carrgo hoje asssumido pelo Presidente Nacional daa ASFIC-PJ,, não tem quuaisquer enccargos
adicioonais para a ASFIC-PJ, sendo
s
inclusiive, um cargo
o não remunnerado.

Esta é uma nomeeação importante para toddos nós, poiss destaca a reelevância, o reconhecimeento e
o trabbalho da AS
SFIC-PJ nãoo só em Porrtugal como além-fronteeiras, sendo que doravan
nte, o
Presiddente Nacioonal da ASF
FIC-PJ, frutto da sua nomeação
n
n CESP, não só terá como
no
interllocutores pollíticos o Executivo e a Assembleia
A
daa República em Portugall, como tamb
bém, o
Conselho Europeuu, União Eurropeia, ONU
U e outras enttidades simillares.
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mos três ano
os, o Presiddente Nacionnal da ASF
FIC-PJ
Comoo Presidentee do CESP nos próxim
propõõem-se mitiggar as diferennças entre os países mem
mbros e defeender os direeitos basilarees dos
profisssionais de polícia
p
junto do Conselhoo da Europa e da União Europeia.
E

P
é membro
m
tambbém do CES
SP, a Associação Sindicaal dos Profisssionais de Polícia
P
Em Portugal,
da PS
SP (ASPP/PS
SP).

Bem hajam coleggas,

O Secretáário Nacionaal-Adjunto

Rui Mirandaa

DIR
REÇÃO NACION
NAL
Asssociação Sindica
al dos Funcioná
ários de Investig
gação Criminal da
d Polícia Judicciária
- Memb
bro fundador do CESP Rua Gomes
G
Freire, nº174 * 1169-007 Lisboa Te
elefone : 213151
1857 * Fax : 21
13549100
om www.asficpj.pt
asficpjgeral@gmail.co

