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Caros colegas e associados,

Como sabeis, nas últimas Assembleias Regionais foram consideradas e votadas várias
medidas de luta por parte da ASFIC-PJ tendo em conta o estado em que as nossas carreiras
se encontram e face à ausência da materialização de promessas do Governo, nomeadamente,
do Ministério da Justiça no que concerne às justas reivindicações da nossa associação.

Atente-se que na última reunião entre a Sr.ª Ministra da Justiça a Direção Nacional desta
ASFIC-PJ, no passado dia 21 do mês de Dezembro, a qual foi agendada a pedido do Ministério
da Justiça, foi-nos comunicado que em meados do mês de Janeiro de 2019, ser-nos-ia
remetido pela tutela, a proposta de Lei Orgânica da Polícia Judiciária e o respetivo Regime
Estatutário dos funcionários da PJ, que até à presente data, não nos chegou.

Não obstante, a ASFIC-PJ informou o Ministério do Justiça que manteria em curso os
procedimentos legais para a implementação das várias medidas de luta deliberadas em
Assembleias Regionais, entre as quais, e inclusive, a greve às horas extraordinárias e serviços
de prevenção e dois dias de greve geral.

Assim, e face às medidas de luta deliberadas nas Assembleias Regionais da ASFIC-PJ, foram
determinadas no passado dia 14 de Janeiro de 2019, durante reunião da Direção Nacional da
ASFIC-PJ, as datas da implementação das referidas medidas de luta tendo ficado decidido a
entrada do pré-aviso de greve da ASFIC-PJ no próximo dia 18 de Janeiro de 2019.

As datas da greve, serão comunicadas em conferência de imprensa no dia 22 de Janeiro de
2019, por questões de impacto comunicacional externo.

Quanto ao pagamento em dívida dos valores inerentes ao Subsidio de Risco, têm sido
encetadas inúmeras diligências, entre as quais no Ministério da Justiça, junto do qual, na última
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reunião com a Sr.ª Ministra da Justiça, nos foi informado que o assunto teria sido remetido para
o Ministério das Finanças para decisão. Ainda esta semana, foi esta Direção da ASFIC-PJ
informada verbalmente pela Direção Nacional da Polícia Judiciária de que o assunto em apreço
se encontrava remetido para o Ministério da Justiça, havendo informação de que a decisão
estaria atualmente na esfera de decisão do Ministério das Finanças, corroborando-se assim o
que já tinha sido informado a esta ASFIC-PJ.

Sendo certo que, por mais do que uma vez, quer pela tutela quer pela Direção Nacional da PJ,
nos tem sido verbalizado que o direito nos é reconhecido, não pode, contudo, esta ASFIC-PJ,
assumir-se junto dos seus associados e demais profissionais da PJ como um mero núncio de
declarações de intenção, razão pela qual insistimos pela tomada de posição oficial destas
instâncias. Levamos, assim, ao vosso conhecimento de que continuamos a aguardar uma
resposta formal aos ofícios por nós endereçados à Direção Nacional da PJ.

Perante o exposto, e conforme o que já amplamente discutido e deliberado em Assembleias
Regionais, a ASFIC-PJ irá manter em bloco e de forma integrada, todas as medidas de luta
determinadas pela nossa classe profissional, não desmobilizando a sua posição enquanto não
for feita justiça às nossas necessidades e direitos que há muito foram delapidados e
desprezados pelo Governo.

Este é o momento de nos mantermos unidos, empenhados e focados na defesa dos nossos
direitos e por inerência, na elevação da nossa Policia Judiciária que é hoje, mais do que nunca,
um dos pilares essenciais à manutenção da democracia portuguesa no combate à
criminalidade grave e complexa.
Nesta equipa tudo fizemos e tudo faremos para reconquistar os nossos direitos e elevar a
nossa carreira naquilo que lhe é devido por direito. Não somos poucos. Não somos
insignificantes. Somos PJ.
Chegou o momento de mostramos o que pretendemos. Ombro a ombro. Uns pelos outros.
Juntos.
O Presidente Nacional
Ricardo Valadas
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