NOTA INFORMATIVA

Caros(as) Associados(as)
Como sabem ocorreu no passado dia 04/04/2017 a tomada de posse dos corpos
gerentes da ASFTAO/PJ, para o triénio de 2017/2020.
Conforme consta do programa apresentado por nós, durante a campanha eleitoral,
propomos-mos desde já a dar inicio às negociações dos estatutos da Polícia Judiciária,
nomeadamente à defesa das carreiras de apoio, reforçando a estrutura de “Corpo
Único” da Polícia Judiciária.
Para tal, vai ser feito um levantamento exaustivo em cada Sector/Unidade, com vista a
apurar as competências/valências dos funcionários, para que assim se consiga elaborar
uma proposta concreta sobre as diversas categorias do pessoal de apoio à investigação
criminal.
Vamos propor também em sede de estatutos, a obrigatoriedade de formação inicial e
contínua para todas as carreiras de apoio à investigação criminal (a exemplo de algumas
já existentes), com vista à excelência do desempenho e à diferenciação das diversas
categorias.
O que nos distinguirá dos restantes funcionários públicos.
Vamos promover também com regularidade a auscultação dos associados por forma a
conhecer as suas opiniões, problemas e motivações para que consigamos todos juntos
alcançar o nosso propósito.
Vamos ainda incrementar muito em breve mecanismos de informação e de mais
participação dos associados, nomeadamente a criação de uma página no “ facebook” e
a atualização da página da ASFTAO com informação regular. Conseguindo-se assim a
criação de “pontes” entre os associados e o sindicato.
Logo após a saída da legislação que regulamenta os estatutos da PJ vamos promover a
alteração dos estatutos bem como da atual designação da nossa associação sindical;
Vamos promover a transparência e a responsabilização no que respeita à atividade
sindical e prestar contas aos associados.
Neste momento sentimos que é a altura indicada para trabalharmos mais e melhor pois
temos o apoio das demais associações sindicais existentes na PJ e da própria Direção
algo que nos motiva e apraz pois todos juntos somos mais fortes.
A Direção Nacional da ASFTAO/PJ irá reunir no início de Maio, assim os sócios que
entenderem e queiram entregar sugestões estaremos disponíveis nos próximos dias 12
e 19 de Abril, das 10h às 12h, na sala da ASFTAO, edifício antigo da Rua Gomes Freire,
ou enviá-las através de email asftaopj@gmail.com.
Agradecemos desde já o apoio e a colaboração de todos com conhecimentos e,
participação ativa.
A Direção Nacional

