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COMUNICADO À IMPRENSA

A Direção Nacional da ASFTAO/PJ vem desta forma, manifestar com muita
consternação, o profundo desagrado para com a proposta/documento final do Estatuto
Profissional da Polícia Judiciária.
Tivemos conhecimento, de uma forma bastante pesarosa, do documento representativo
dos novos Estatutos Profissionais da Polícia Judiciária, estatutos esses que no nosso
entendimento são extremamente lesivos para todas as carreiras envolvidas.
Estaríamos nós a espera de uns Estatutos tão nocivos para a própria Polícia Judiciária?
Não, pois as diversas reuniões que mantivemos durante todo o percurso negocial, não
eram demonstrativas deste desfecho.
A Direção Nacional da ASFTAO/PJ está totalmente entorpecida com a total insensatez,
na forma como foram elaborados os Estatutos Profissionais da Polícia Judiciária, e
justificamos tal entorpecimento, com o facto das reuniões anteriores, que serviriam
acima de tudo para clarificar e desmistificar os conteúdos funcionais dos seus
associados, que os levariam a ser excecionados no Corpo Especial dos novos Estatutos.
Todas as sugestões e contributos dados na mesa das diversas negociações que tivemos
com o governo, pensámos nós que iriam ser uma preciosa ajuda num desfecho favorável
para todos, sabemos agora que de nada serviu, tendo culminado na elaboração do
documento que nos causa tão grande repulsa.
Entende também a Direção Nacional da ASFTAO/PJ, que o culminar de toda a jornada
de negociação, em que esteve envolvida, seria também de certa forma, para dar um
contributo no sentido de enaltecer a Polícia Judiciária, mas ao que tudo indica, e perante
tal documento onde se observa o novo modelo do Estatuto Profissional da Polícia
Judiciária, arriscamos referir que a Nobre Instituição que tão orgulhosamente
representamos, conotada como uma das melhores Polícias do Mundo, estará prestes a
extinguir-se da forma como sempre a conhecemos, com profissionais de excelência e
motivados só pelo nome que representam, vendo assim agora, uma transformação
catastrófica modificar todo o Universo da Polícia Judiciária.
Pelo que irá a ASFTAO/PJ desenvolver diversas formas de luta.
A Direção Nacional

