COMUNICADO

DIREÇÃO NACIONAL - 11/2018 – 30.11.2018

No dia 29 de Novembro de 2018 decorreu uma reunião da Direção Nacional da ASFICPJ.
A reunião em apreço teve lugar na sequência do resultado da aprovação do Orçamento
de Estado para 2019 e da consequente inação do Governo face às propostas
apresentadas pela Direção Nacional da ASFIC-PJ, nomeadamente, no que diz respeito
às necessárias e devidas alterações à Lei Orgânica da Polícia Judiciária (LOPJ), Regime
Estatutário dos Funcionários de Investigação Criminal, assim como, da reposição dos
devidos e justos escalões salariais e do valor diferencial do Subsídio de Risco.
Os constantes adiamentos, manobras dilatórias e ausências de respostas concretas e
necessárias por parte do Governo, desconsideram as pessoas da Polícia Judiciária e da
ASFIC-PJ, pois da nossa parte tudo foi feito para que soluções passíveis de virem a ser
materializadas, fossem atempadamente apresentadas.
Apresentámos problemas, mas demos as soluções;
Negociámos em dezenas de reuniões e no limite dos nossos poderes e capacidades, com
seriedade e elevado espírito de Estado;
Apresentámos alternativas às dificuldades financeiras que o país atravessa;
Sempre cumprimos com a nossa palavra honrando os princípios que a PJ defende e
protege.
Nada nos pode ser apontado pela tutela;
Apenas o Governo não honrou com os seus compromissos.
Assim, no dia de ontem (29.11.2018), tendo sido discutidas as diversas propostas
apresentadas, a Direção Nacional da ASFIC-PJ deliberou um conjunto de medidas de
luta a implementar doravante, que revelarão cabalmente o estado a que o Governo
deixou chegar a Polícia Judiciária e as carreiras dos seus funcionários.
Impera deste modo, demonstrar à sociedade civil e aos nossos governantes, de forma
exemplar, o abandono a que foi vexada a Polícia Judiciária e o resultado da já longa
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ação psicológica exercida contra os Funcionários de Investigação Criminal, expressa
numa ação deliberada em os desmoralizar, minimizar (no que dita à sua
responsabilidade face à Justiça e Segurança Interna do País) e desprestigiar em
benefício de outras instituições do Estado e de um modelo de Justiça dependente do
poder político.
Tudo faremos para a que a sociedade civil exija aos políticos, responsabilidades e
justificações perante uma intenção que consideramos deliberada e atentatória a uma
instituição fundamental da soberania e que se assume a primeira e a última linha de
defesa contra a complexa e grave atividade criminosa que impera no nosso País.
Assim, no próximo dia 06.12.2018, quinta-feira, as medidas de luta deliberadas em sede
da reunião da Direção Nacional da ASFIC-PJ no dia 29.11.2018, serão levadas a
votação dos associados, em sede de Reunião Geral de Trabalhadores e Assembleias
Regionais.
Enquanto não for reposta a dignidade da nossa carreira, da Polícia Judiciária e dos
superiores interesses da Justiça, do País e dos seus Cidadãos, este Governo e qualquer
outra força partidária que se assuma contra ou obstaculize o cabal funcionamento da
Polícia Judiciária e o respeito dos Funcionários de Investigação Criminal, terão da parte
da ASFIC-PJ um sério oponente social e sindical que tudo fará para expor e denunciar o
que na realidade reside por detrás da intenção de colapsar a Polícia Judiciária, por forma
a devolver aos nossos Concidadãos a consciência, a palavra e a decisão face a um
Estado que se deseja preservado e elevado nos seus pilares mais básicos.
Temos essencialmente um dever para com a nossa classe profissional mas também para
com o País e para com quem nele vive. Será por nós e por todos os portugueses que
iremos lutar até onde for necessário.

O Presidente Nacional

Ricardo Valadas
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