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Comunicado 
 

 

No passado dia 14 do corrente mês de março, reuniu a Direção Nacional da 

ASFTAO/PJ com o Senhor Diretor Nacional, Dr. José de Almeida Rodrigues. 

 

Nesta sessão, que aconteceu a nosso pedido, foram abordados os seguintes 

temas: 

 

 PJ - alterações orgânicas; 

 Ponto de situação relativo aos concursos já findos e que aguardam a 

posse; 

 Progressão na carreira, dos Funcionários que reuniram condições em 

Dezembro de 2010; 

 Impacto do corte orçamental efetivado na obra de construção da nova 

sede e reconstrução da atual. 

 

 

O Senhor Diretor Nacional informou-nos da necessidade de a Lei Orgânica da PJ 

compilar a nível organizacional, alguma legislação avulsa, nomeadamente a 

criação do Gabinete de Recuperação de Ativos, na dependência da PJ, não 

estando previstas quaisquer outras alterações. 

 

Informou-nos ainda, de uma proposta apresentada à Senhora Ministra da 

Justiça, para a criação de uma Unidade Nacional de Investigação do Crime 

Informático. 
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