Conselho Diretivo Nacional
Comunicado nº 17/2017
22/12/2017
Estimados colegas,
A greve de natal, nos dias 27,28 e 29 e no dia 30 apenas para aqueles que trabalham nesse
sábado, é crucial para se poder alcançar um estatuto profissional forte, de forma a garantir os
nossos reais direitos e obrigações que nos assistem diariamente.
A revisão do sistema remuneratório só pode ser verdadeiramente defendida com um
estatuto profissional forte, caso contrário os argumentos serão escassos e frágeis.
A Licenciatura em Direito para ingresso na carpara a maioria reira de oficiais, a par do
grau de complexidade funcional 3 conferem uma legitimidade que o 12º ano e o grau de
complexidade funcional 2 não garantem de forma alguma.
A pluricategorização da nossa carreira é fundamental para o estímulo e crescimento profissional,
aliado naturalmente a deveres de maior diligência e dedicação na formação, que deverá ser
permanente e não eventual.
O sucesso do nosso estatuto profissional assenta essencialmente nestes 3 pilares:
Licenciatura em Direito para ingresso na carreira de Oficial dos Registos, a manutenção da
carreira pluricategorial e o reconhecimento do desempenho de tarefas de complexidade
funcional 3 pelos Oficiais dos Registos, este último atribuído pelo Partido Socialista, sendo Secretário
de Estado da Justiça, o Professor Doutor João Tiago Silveira. Foi em consequência deste
reconhecimento e da atribuição de competências próprias aos Oficiais dos Registos que permitiu
extinguir os atrasados vergonhosos que existiam nas Conservatórias.
Por isso não podemos aceitar que agora, decorridos 12 anos, e depois do trabalho efetuado, o
mesmo Partido Socialista queira recuar nesse reconhecimento. Os Oficiais não são descartáveis. Os
Oficiais não servem apenas para quando lhes dá jeito.
Nós fazemos falta. Nós somos profissionais de excelência. Nós contribuímos
decisivamente para a garantia e eficácia, de todas as matérias jurídicas existentes nas
Conservatórias. Não podemos permitir esta subtração de competências garantidamente
comprovadas e inquestionáveis no nosso Labor profissional.
NOTA: O Serviço que estiver marcado, como casas prontas, casamentos, empresas na
hora, associação na hora, etc NÃO TEM DE SER FEITO, essa preocupação não é dos
trabalhadores, mas sim da Tutela, que deveria ter incluído os princípios essenciais no projeto
de carreiras, para que a greve não acontecesse.
Todos somos responsáveis pelo que vier a acontecer, em especial quem nada fizer. Não te excluas da
tua responsabilidade e não esperes que os outros ajam por ti! Faz greve e defende a tua carreira!
"Nós somos aquilo que repetidamente fazemos,
Excelência, portanto, não é um modo de agir, mas um hábito" (Aristóteles)
ADERE À GREVE. JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES!
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