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NOTA INFORMATIVA Nº 2/2016 - DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA 
Caros colegas,  
 
A Direcção Distrital de Lisboa do STI desde da fusão das três Direções Gerais, expressou a sua preocupação, desenvolvendo 
todos os esforços para abranger e incluir todos os trabalhadores da ex-DGAIEC que não recebiam nem FEA nem FET. 
 
Esta Direção Distrital de Lisboa, reuniu-se diversas vezes, com altos dirigentes da AT, nomeadamente, com o Sr. Diretor-
Geral, ao tempo. Fizemos visitas a diversos serviços, com especial incidência, nos Serviços Centrais, Rua da Alfandega. 
 
Nos Conselhos Distritais, essa questão, foi sempre alvo de grande preocupação, sendo discutida, pelos delegados sindicais, 
nomeadamente, oriundos da ex-DGAIEC. Esta iniquidade, tem sido de forma expressa, espelhada em todas as divulgações, 
quer por via email ou site da distrital, porquanto, a esmagadora maioria destes colegas se encontra concentrada no distrito 
de Lisboa. 
 
Nomeadamente, num Conselho Distrital, em 28/11/2014, foi proposto por esta distrital de Lisboa e aprovado por 
unanimidade levar ao Conselho Geral a proposta que segue em anexo, para que o STI, defendesse todos esses colegas 
discriminados, patrocinando uma acção conjunta (acção de massa) da defesa dos interesses colectivos dos trabalhadores 
injustiçados, sócios e não sócios, consolidando essa intenção num exemplo dignificante da função sindical. 
 
Infelizmente, em Dezembro, no Conselho Geral, em Beja, a nossa proposta, foi chumbada, inclusive pela direcção nacional, 
ao tempo, com vários fundamentos e relacionado com os não associados. 
 
O papel do sindicato, sempre será a nosso ver, a discriminação positiva, tratar de forma desigual o que não é igual, 
oferecendo assim a justa possibilidade de reivindicação, mais do que justa no caso sub judice. 
 
Foi crucial o papel desta direcção distrital de Lisboa, por se preocupar com estes colegas, e bem-haja à acção do STI, 
nomeadamente, a esta nova direção nacional, que capitalizou junto do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, 
resultando o Despacho 21/2016, que se anexa, reconhecendo o direito ao suplemento remuneratório pago pelo FET, em 
termos semelhantes aos que seriam devidos se tivessem ingressado na Autoridade Tributária e Aduaneira, em 1 de Janeiro 
de 2012. 
 
Congratulamo-nos com os frutos percebidos por mais uma vitória sindical, em que estivemos fortemente envolvidos, e é 
com satisfação que vos dizemos: 
Estamos aqui para bem Vos representar! Contem connosco! VISITEM-NOS: http://www.stilisboa.com/  

Cordiais saudações sindicais, 

TODOS JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES 

Lisboa, 3 de março de 2016.                                                                    P´LA DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA DO STI 

O Presidente da Distrital, 

 

___________________________ 
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