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Caros Associados 

 

Em face dos acontecimentos dos últimos dias, das preocupações demonstradas por todos 

e das iniciativas espontâneas que foram surgindo, entende a Direção Nacional da 

ASFTAO comunicar o seguinte: 

 

- Apesar de já existir um projeto de Estatutos proposto pelo MJ, importa esclarecer que, 

como é referido pelo Exmo. Sr. Chefe de Gabinete de Sua Excelência a Ministra da Justiça 

, no e-mail do passado dia 28-03-2019 - “não se trata de um documento fechado, 

necessitando de afinamentos em áreas relevantes, e, por outro lado, que não se destina à 

abertura da discussão prevista no art.º 470.º do Código do Trabalho, fase que será aberta 

em momento ulterior”. 

 

- Face a este facto e não esquecendo que os tempos de reação que necessitamos são 

necessariamente curtos, importa informar que a ASFTAO está a trabalhar na análise do 

projeto de diploma apresentado, estando a agregar e desenvolver argumentação técnica, 

jurídica e funcional que permita reagir com solidez – durante a fase negocial - a cada um 

dos pontos da atual e futuras propostas. 

 

- Dada a pluralidade de visões e experiência presentes no conjunto de trabalhadores 

representados por esta associação, está a sua Direção Nacional aberta à apresentação de 

propostas e contributos construtivos dos associados e não associados, por forma a reforçar 

o leque argumentativo, apelando-se à contenção da intervenção noutros fóruns que 

poderão dificultar futuros processos negociais e aproximações aos nossos pares.      

 

- Solicitamos o envio dos vossos contributos para o nosso endereço oficial: 

asftaopj@gmail.com   

 

- Importa deixar bem claro que a ASFTAO é - e sempre foi - defensora de uma visão una 

da Polícia Judiciária, sendo contrária a qualquer opção que prejudique ou fragilize 

qualquer uma das carreiras do pessoal do Apoio à Investigação Criminal, pelo que 

defende o reconhecimento de toda e qualquer categoria dentro da Polícia Judiciária como 

especial, porque de facto o são. 

 

- Mais se informa que a ASFTAO irá efetuar uma reunião/sessão de esclarecimentos e 

recolha de opiniões para associados no próximo dia 23 de abril (terça feira) pelas 16h30 

em Lisboa, no anfiteatro 1 .  

 

A Direção Nacional da ASFTAO 
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