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DIREÇÃO NACIONAL - 09/2019 – 28.03.2019 
 

 

Companheiros,  

 

Serve a presente para informar que no dia de hoje, tivemos conhecimento que 

o projeto estatutário das carreiras da Polícia Judiciária foi sufragado em sede de 

conselho de Ministros. 

 

Pode ler-se no presente comunicado o seguinte: 

 

 “Foi apreciado, para negociação sindical, o estatuto profissional do pessoal da 

Polícia Judiciária (PJ), bem como o regime das carreiras especiais de 

investigação criminal e de apoio à investigação criminal.  

 

No sentido de valorizar o papel e a condição do pessoal da carreira de 

investigação criminal e de todos os trabalhadores que exercem funções ligadas 

às de investigação criminal, o presente estatuto fixa em três as carreiras 

especiais do pessoal da PJ – a carreira de investigação criminal, a carreira de 

especialista forense e a carreira de segurança. 

 

Pretende-se, com este decreto-lei, uma reestruturação das carreiras que 

responda aos desafios que decorrem da modernização administrativa da PJ e 

dos novos instrumentos de gestão e de avaliação dos seus trabalhadores.” 

 

 Congratulamo-nos com o vínculo político de um dos nossos principais objetivos 

neste mandato, e com o cumprimento da palavra assumida pela Senhora Ministra 

nestes últimos três anos. 
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No entanto, reiteramos, que a ASFIC/PJ não tem conhecimento do documento 

que ali foi analisado, aguardando a qualquer momento que o mesmo nos seja 

remetido para apreciação e subsequente negociação formal e concreta.  

 

Reafirmamos, que nós, investigadores criminais, servimos a Justiça, o País e 

os nossos concidadãos, e, quem assim não o deseje, só pode ter de nós, resistência e 

ações expressas na luta sindical.  

 

Ombro a Ombro, JUNTOS!  

 

O Presidente Nacional 

                               

 

/Ricardo Valadas 


