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A ASFIC PJ é a única associação representativa dos funcionários de investigação criminal

da Polícia Judiciária, e, desde 19831 que representa e defende os interesses dos seus associados

e daqueles que, o não sendo, ainda, com eles lutam por desempenhar diariamente a

nobilíssima missão que lhes é acometida por lei e que todos os portugueses esperam: a estrita

prossecução do interesse público: a busca da verdade material dos factos nas investigações

concretas que lhes são delegadas, doa a quem doer – de forma independente, livre e

verdadeira!

Temos história, somos o futuro.

Mas interpretamos também uma premente necessidade social, uma imperiosa e

urgente missão essencial para o equilíbrio de poderes na vida em democracia: investigação

criminal que se desenvolve num muito específico cadinho cultural e institucional designado

Polícia Judiciária - vinculada apenas à verdade e a estritos critérios de legalidade na

dependência funcional do detentor da acão penal!

Somos profissionais, sim!

Colectivamente, através do somatório das nossas atitudes e decisões, do nosso exercício

e postura, cremos ser um dos raros redutos morais da sociedade que decidimos servir!

Pela verdade, equidade, transparência e justiça!

Ajuda a alterar o que achas que deve ser mudado!

Através da ASFIC PJ fazes-te ouvir!

Associa-te! Constrói o futuro!
1 Visita o sítio da ASFIC-PJ na Internet e verifica a “Carta de Intensões” de 1981:
https://asficpj.pt/images/documentos/cartaintencoes.pdf e a “Acta Constituinte” em:
https://asficpj.pt/images/documentos/actaassembconst.pdf



A quota da ASFIC/PJ pode ser deduzida na totalidade, acrescida de mais 50%, conforme o

Código do IRS, art.º 25, nº1 al. c), sendo um benefício fiscal legalmente previsto. A título de

exemplo, se um contribuinte descontar 100 euros para a ASFIC/PJ, deduz à coleta 150 Euros, esta é

uma realidade que muitas vezes é olvidada, sendo necessário que os órgãos sociais da ASFIC assim

como a estrutura de base recordem esta questão de forma reiterada.

Através da ASFIC/PJ vais poder auferir de inúmeros protocolos com diversas entidades que

te concederão condições mais vantajosas!

Protocolos:

- Entidades bancárias: condições vantajosas no acesso a crédito para aquisição de habitação

própria permanente (Novo Banco; Deutsche Bank; Montepio; Millennium BCP; Santander Totta;

Bankinter e CGD, entre outros)

- Entidades de ensino superior e outras

- Desporto e campos de férias

- Hotelaria e agências de viagens

- Informática e telecomunicações

- Seguros do ramo automóvel e de Saúde

- Conta com apoio jurídico a 100%

- Apoio psicológico (projeto único Serviço de Psicologia e Acompanhamento)

- Plano de saúde – Seguro extraprofissional

- Formação específica (seminários e palestras)

- Participa nos Congressos de Investigação Criminal organizados pela ASFIC-PJ

- Beneficia e colabora nas Revistas académicas IC3F

Mais informações em asficpj.pt


