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COMUNICADO nº 6/2016 – DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA 

 

NOVOS HORÁRIOS 

 

Caros Colegas, 

 

A Direção Distrital de Lisboa, em consonância com o STI, congratula-se com a reposição do horário de 

trabalho na Administração Pública e em especial na Autoridade Tributária e Aduaneira. 

Muito embora, exista um grau de satisfação elevado, tendo em vista que o governo cumpriu com uma 

das suas promessas, embora se aguarde ainda, pela reposição de outros direitos que nos foram 

subtraídos, relativamente à espoliação dos dias de férias, atribuídos como contrapartida de falta de 

aumento salarial. 

Ainda em relação à reposição do horário laboral, consideramos que as expectativas de muitos 

trabalhadores não se encontram totalmente satisfeitas, em relação às jornadas contínuas.  

É claro e pacífico que resultaria idêntica diminuição do horário de uma hora, também para as jornadas 

contínuas, porquanto, se verifica agora, que essa redução foi de apenas 30 minutos. 

Apesar do horário normal de trabalho, agora em vigor, ter sido estabelecido entre as 9H00 e 17H00, 

contribuiu desse modo para a reposição de qualidade de vida dos trabalhadores, no entanto, poderiam 

ir mais longe, nomeadamente, na adopção de plataformas fixas, nos serviços sem atendimento ao 

público ou nos que tiverem condições para assegurar o mesmo. Dessa forma, as plataformas fixas 

entre as 10H00 e as 12H00 e entre as 14H00 e as 16H00, poderá a nosso ver, ser uma solução para 

melhor conjugar a vida familiar, pessoal e profissional dos trabalhadores em geral. 

Na situação supracitada, na eventualidade dos serviços considerarem o crédito de horas entre as 8H00 

e as 20H00, com as plataformas fixas atrás referidas, deixaria uma margem de manobra para que o 

horário de 7 horas diárias fosse cumprido, com a ressalva de se poder compensar para mais ou para 

menos, durante o respectivo mês, nomeadamente, com créditos de meios-dias. 

Nesse sentido, o período para almoço poderia ser alargado até 2 horas (sem prejuízo de ser usado 

apenas 1 hora), ficando a flexibilidade para tratar de assuntos pessoais fora das ditas plataformas fixas. 

Por outro lado, também existem Serviços de Finanças, no nosso distrito, que se encontram integrados 

em Lojas do Cidadão, nesses casos o horário de atendimento ao público, é das 9H00 às 16H30, 
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aquando muitas vezes o atendimento se prolonga para além das 17H00, como é disso exemplo o SF de 

Mafra, que tendencialmente recebe contribuintes de outros serviços limítrofes que encerram às 

15H30.  

Para além, disso vislumbra-se que a aplicação do horário contínuo de atendimento ao publico nos 

serviços de reduzida dimensão ou com escassez de funcionários, derivado a férias ou outras ausências 

possam vir a obstar ao normal funcionamento do serviço. 

Esta Direção Distrital de Lisboa, está atenta a estas iniquidades e aos horários ainda em vigor nos 

edifícios Satélite, DSIVA e demais Serviços Centrais e Locais, tendo havido receptividade dos dirigentes 

da AT, para melhorarem em breve estas realidades, adaptando-as aos legítimos anseios dos 

trabalhadores. 

 

TODOS JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES! 

 

Lisboa, 15 de julho de 2016. 
 
 

P´LA DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA DO STI 
 

O Presidente da Distrital, 
 
 

___________________________ 
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