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DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA 

COMUNICADO / Nº 7/2014/A TODOS OS TRABALHADORES DA AT/LISBOA 

 

Caros Colegas 

Continuamos a ser “depenados”, nos vencimentos e na esperança de acreditar num futuro 

melhor! Assistimos diariamente à falta de reposição dos direitos adquiridos! Os 

trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira continuam a enfrentar nos seus locais 

de trabalho a falta de segurança e condições de trabalho. 

Continuamos com as progressões congeladas, o orçamento de Estado para 2015, mantem no 

próximo ano a proibição de qualquer valorização remuneratória (progressões, promoções, 

graduações ou subidas por concurso). 

Elevadas exigências funcionais aliadas à falta das contrapartidas formativas, tudo isto 

agravado pela indefinição das carreiras, ausência do vínculo de nomeação, de compensação 

pela exclusividade, cortes salariais e incerteza no futuro. 

PONTO 1 

O SIADAP, têm demonstrado que não serve os interesses dos trabalhadores, tudo se lhes 

exige nada se lhes dá, promovendo o individualismo e dividindo as pessoas. 

Continuamos a acumular pontos! Para quê? Se não podemos progredir, quais os efeitos 

práticos? 

PONTO 2 

A proteção nos locais de trabalho. 

Os serviços de finanças e outros de atendimento ao público são um alvo preferencial, da 

impunidade com que investem contra a integridade física e psicológica dos nossos colegas. 

A Direção Distrital de Lisboa, tem vindo a insistir, desde Abril do corrente ano, por diversas 

vezes, verbalmente e por escrito, junto da Direção Nacional e dos Serviços Jurídicos do STI, 

para que fossem emanadas orientações, com o objetivo de apoiar e esclarecer os colegas 

ofendidos, aliás, é um direito dos sócios: 

Alínea e) do artº 10 dos estatutos do STI: “Direito de recurso aos serviços jurídicos do sindicato quando sejam 

ofendidos e prejudicados, coletiva ou individualmente, nos seus legítimos interesses como trabalhadores”. 
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Foi publicada no site do STI, agora, em Outubro do corrente ano, a nota informativa, nº12 de 

02/10/2014, “Agressões sofridas no exercício de funções”, que desde já anexamos para a 

eventualidade de nem todos os sócios consultarem o site do sindicato com a frequência 

desejada. Esta distrital de Lisboa entende que os seus associados, são dos que mais sofrem 

com as agressões nos serviços, devendo ser oferecido todo o apoio e esclarecimento a todas 

as questões e prestadas as informações que requeiram junto dos Serviços do STI. 

A Direção Distrital de Lisboa, realiza todo o seu trabalho sindical, diariamente com prejuízos 

pessoais, mas com objetivos bem definidos, bem servir! Não temos empregados ou 

advogados, esses dependem diretamente da Direção Nacional, ainda assim no âmbito das 

nossas competências como distrital, não deixaremos de prestar todo o apoio aos colegas 

ofendidos, aliás, como sempre o temos feito a fim de minimizar estes problemas que por aí 

proliferam. 

A impunidade com que estas situações ocorrem é cada vez mais preocupante! Estes crimes 

deveriam ser objeto de elevada sanção e moldura penal, análogas às praticadas contra 

agente de autoridade.  

O vínculo em funções públicas é essencial, para melhor proteger e nos colocar nesse 

patamar. 

PONTO 3 

Acordo Coletivo de Trabalho  versus vínculo de nomeação. 

Bem sabemos que desde 2008, com a Lei 12-A, nos encontramos em contrato de trabalho 

em funções públicas. 

Logo após a entrada em vigor da lei do contrato em funções públicas, foram entregues na 

Assembleia da República, cerca de oito mil assinaturas, para que nos devolvessem o vínculo, 

atendendo às funções nucleares do Estado que desempenhamos. 

Foram pagos pelo STI, a reconhecidos juristas e constitucionalistas, dezenas de milhares de 

euros em pareceres, a fim de se sustentar a posição. 

Sempre foi bandeira do STI, entre outros a recuperação do vínculo. 

As carreiras pertencentes ao GAT (TATA´S, TAT´s e IT´s), ainda não foram revistas, (DL 

557/99). 

O conteúdo funcional das funções das referidas categorias, juntamente com outros que 

desempenham funções idênticas, Administrativos, Técnicos superiores, da Informática e da 

ex. Alfândegas, todos merecem tratamento igual em relação à recuperação do vínculo. 

Esta direção distrital de Lisboa, considera que “nesta casa”, “não existem filhos e enteados”, 

consideramos ignóbil o tratamento a dezenas de administrativos das alfândegas que não 

recebem nem FEA, nem FET, nem mesmo depois da fusão da AT. 

O STI, é dos associados das ex-DGCI Alfândegas e ex-DGITA, é de todos, a todos deve 

defender com o mesmo empenho, todos deveríamos incluir o artº 10º da Lei 12-A (vínculo), 

se assim o fosse, não estaríamos a falar de acordos coletivos de trabalho. 
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Quem tem vínculo de nomeação, não pode em simultâneo, ter acordo coletivo! Uma coisa 

ou outra! O acordo coletivo serve as carreiras do regime geral. Ora, nós queremos recuperar 

o vínculo de nomeação, porquanto, o GAT ainda não foi revisto, esta distrital de Lisboa não 

abdica das carreiras do GAT, administrativos e do restante pessoal do regime geral, ex-

informática e alfândegas, todos devem em nosso entender, ser detentores do vínculo de 

nomeação, sendo que dessa forma seria reposta uma injustiça e por outro lado consagrava 

maior garantia no emprego e nas funções, não se correndo eventual risco, de hoje para 

amanhã, estarmos todos no regime geral e pela anunciada reorganização administrativa, 

correr riscos de serem colocados, eventualmente noutros ministérios, câmaras municipais ou 

“bolsas de excedentários”. 

Esta direção distrital de Lisboa, ouve os seus associados, dá conta disso aos órgãos do STI, 

nomeadamente, à Direção Nacional, como responsável pelos destinos da política sindical. 

Daí termos tido conhecimento, em 29/1/2014, da divulgação do Acordo Coletivo, 

apresentado pelo STI (Direção Nacional) em 24/1/2014, por outro sindicato, o STE (Sindicato 

dos Quadros Técnicos do Estado), este com ínfima representação na nossa casa. 

Ainda que, posteriormente, esta e outras distritais tivessem proposto em Conselho Geral 

(Em Abri do corrente ano), que a Direção Nacional retirasse a proposta, tal não se verificou, 

atendendo à votação do Conselho Geral. 

Os fundamentos que a carga horária poderia diminuir, com as jornadas contínuas, é a 

posição da direção nacional, inclusive o presidente da direção nacional argumenta que 

passamos a citar, através de um e-mail de 12/9/2014 “parece-nos, a solução que melhor 

defende o interesse dos colegas que querem ver reduzido o horário de trabalho”. (itálico e 

tracejado nosso). 

Efetivamente perfilhamos, sem reservas a necessidade de diminuir a carga horária, que se 

apresenta insustentável para as nossas funções, reclamamos igualmente, as chamadas 

“plataformas fixas” para que todos os colegas possam adequar os seus tempos de serviço 

com a vida pessoal.  

Por outro lado, a ideia pode “parecer simpática”, mas temos de ir mais longe! Quanto tempo 

vigora o acordo coletivo de trabalho? O fato de se aceitar o acordo coletivo, faz com que se 

fique no regime geral, não será mais difícil recuperarmos o vínculo, partindo das carreiras do 

regime geral do que se for do regime especial? Também temos de salvaguardar todos os 

outros colegas administrativos, regime geral e informáticos! Todos nos dizem que acreditam 

que o STI, recupere o vínculo para todos. 

Consideramos que o assunto deveria ser discutido e explicado antes e nunca depois da sua 

apresentação, por considerarmos que iria fragilizar a recuperação do vínculo em funções 

públicas, isto é, iria encaminhar todos para o regime geral, em vez de trazer para junto das 

carreiras não revistas todos aqueles que desempenham funções análogas, para se aproveitar 

de uma vez por todas a restituição a TODOS do vínculo em funções públicas 

Bem sabemos que a carga horária é um atentado aos direitos adquiridos e às famílias, o 

horário das 40 horas na FP aumentou as despesas do Estado, segundo dados do INE. 
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O facto de cada funcionário trabalhar mais horas, fará com que sejam dispensados 

trabalhadores, isso afeta negativamente o PIB, tanto em termos de volume como de valor, já 

que são trabalhadas, no total menos horas e a massa salarial cai, é por aí que poderíamos 

avançar! 

Nem tudo o que tem sido feito é mau, muito mais poderia ter sido feito, é essa a nossa 

forma de estar, nunca nos conformarmos com “migalhas”, consideramos apanágio desta 

distrital e de todos os seus associados direito à crítica pertinente aos órgãos do sindicato e à 

sua atuação, temos igualmente o direito à diferença de opinião e a ser esclarecidos pelos 

órgãos do sindicato de todas as informações solicitadas para melhor acompanharmos os 

problemas no nosso distrito. 

Respeitamos, com o direito de criticar pertinentemente os órgãos do Sindicato e a sua 

atuação, bem como temos direito à diferença de opinião, sempre insistimos que esta 

matéria deveria ter sido conhecida e discutida no seio dos trabalhadores, sócios, delegados 

sindicais e distritais e regionais, por serem do seu interesse, tendo em conta as vantagens e 

desvantagens do proposto Acordo Coletivo de Trabalho! 

No âmbito das nossas competências, esta direção distrital de Lisboa do STI, continuará 

através do trabalho de proximidade nos serviços, a identificar os problemas, com vista a um 

melhor acompanhamento e resolução dos mesmos. Estaremos atentos! Lutaremos com 

atitude e empenho, pelos interesses de todos os associados do distrito, são eles a razão de 

ser desta distrital, são a eles que representamos! 

TODOS JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES 

Lisboa, 12 de Outubro de 2014 

 

P´LA  DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA DO STI 

O Presidente da Distrital, 

 

_______________________ 

Juntamos nota inf. nº 12 DN de 2-10-2014 


