
                                            

                                                                               
 

COMUNICADO CONJUNTO 
 

 
 

Lisboa, 29 de Janeiro de 2019 

 

COMUNICADO 

  

Caros colegas e associados, 

  

Decorreu hoje, durante esta manhã (29.01.2019), uma reunião no Ministério da Justiça entre os 

Presidentes da ASFIC-PJ, ASFTAO-PJ e ASS-PJ e a Sr.ª Ministra da Justiça (a pedido desta 

última). 

  

Decorrente da reunião em apreço, foi comunicado pela Sr.ª Ministra da Justiça, às respectivas 

associações sindicais, o seguinte, que passamos a destacar: 

  

a)      Até ao final da próxima semana, ou seja, na semana de 04 a 08 de Fevereiro, o 

Ministério da Justiça fará chegar às associações sindicais da Polícia Judiciária (PJ), o 

Projecto da Lei Orgânica da PJ e o respectivo Regime Estatutário dos Funcionários da 

PJ; 

  

b)      Quanto à correcção do Cálculo do Suplementos de Risco na Polícia Judiciária, a 

mesma irá decorrer ainda no processamento do próximo vencimento do mês de 

Fevereiro, sendo considerado já o valor em dívida de Janeiro e Fevereiro de 2019. 

Quanto ao valor em dívida, com retroactividade desde o ano de 2010, encontra-se ainda 

para decisão no Ministério da Finanças; 

  

c)      Até final do primeiro semestre de 2019, irá abrir um Concurso de 120 Inspetores da 

carreira de Investigação Criminal da PJ, sendo que o processo e respectivos trâmites 

administrativos, já se encontram a decorrer no Governo; 
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d)      Relativamente à Recuperação dos Escalões que foram congelados, foi-nos 

comunicado que esse processo encontra-se dependente da decisão que for determinada 

para a carreira dos Professores. 
 

 

  

Companheiros, 

  

Apesar de nos encontrarmos a avançar na recuperação e materialização das nossas legítimas 

reivindicações, muito há ainda a alcançar, considerando-se que o que nos foi apresentado não é 

suficiente para que levantemos os nossos pré-avisos de greve e subsequentemente, a realizemos, 

tal como está decidida e agendada. 

  

Assim sendo: 

  

 

Ir-se-à manter a Greve na Polícia Judiciária 

(nos moldes em que vos foi informada em comunicado) 

  

 

Este é um momento importante e decisivo para nossas carreiras e para a organização da Polícia 

Judiciária, pelo qual devemos lutar de forma determinada e focada nos propósitos que sustentam 

as nossas – e sublinhe-se – legítimas reivindicações. 

  

É importante que nos mantenhamos unidos, fortes e sem receios, na defesa dos nossos direitos e 

na salvaguarda dos pilares que sustentam a nossa Policia Judiciária. Esta, não é uma luta 
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individual ou de poucos, mas sim uma luta de todos, e por tal, é necessária a presença e o 

empenho de todos neste momento fulcral e decisivo na nossa organização e nas nossas carreiras. 

  

Pela primeira vez, todas as carreiras na Polícia Judiciária estão unidas na defesa dos seus 

direitos, sendo este, um momento sindical histórico que deverá acima de tudo, demonstrar junto 

deste Governo e de futuros Governos que a PJ é um todo e que nunca irá prescindir dos seus 

direitos e da defesa e elevação da nossa organização. 

  

Acresce ainda ressalvar neste comunicado que quaisquer informações sobre a Greve, não 

veiculadas em comunicado ou documento oficial dos sindicatos da Polícia Judiciária, devem 

carecer, sempre, de esclarecimento e confirmação das Direcções Nacionais, Direcções 

Regionais e respectivos Delegados Sindicais. 

 

Nesse sentido, apela-se a que se tenha a máxima atenção ao impacto que rumores e informações 

não oficiais, possam ter neste processo que como já aqui foi ressalvado, é de elevada 

importância para as nossas carreiras e organização. 

  

Um grande bem haja. 
 
 

Pelas Associações Sindicais: 

 
O Presidente da ASFIC-PJ 

Ricardo Valadas 
 

O Presidente da ASS-PJ 
Jaime Borges Pereira 

 
A Presidente Nacional da ASFTAO – PJ 

Anabela Gordo 


