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COMUNICADO nº 9/2016 - DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA 
 

Lérias mofosas nun adubam sopas 
 

PONTO 1 
 

O título em epígrafe é sugestivo, mas não inédito! Os trabalhadores desta Distrital de Lisboa e todos em 
geral, estão a um passo de dar deninitivamente um murro na mesa e dizer basta! 
 
Em visitas pelos serviços neste distrito e em reuniões com trabalhadores, sócios, delegados e dirigentes 
sindicais, claramente nos apercebemos do desânimo, falta de esperança e de motivação, na recuperação 
das legitimas pretensões.  
 
Para além, de reposições parciais, continua tudo na mesma! 
O que nos interessa é a devolução de tudo o que nos é devido, defesa dos interesses dos trabalhadores, 
quer os governos sejam de esquerda ou de direita! O sindicato é alheio às cores políticas. 
 
Artº 4º nº 1 dos Estatutos do STI 

1- O STI é uma organização autónoma, independente do Estado, partidos políticos…” 
 

Esta direção distrital do STI, não é inerte, não baixa os braços, não se deixa coagir com  ameaças de 
processos disciplinares por opinar ou dizer verdades incomodas. Estamos alicerçados pelo trabalho  
efetuado no distrito e pelo reconhecimentos de todos, mesmos dos que ainda não são associados. 
 
As competências a nível nacional, são da direção nacional, que aliás,  pode sempre contar com esta 
distrital, nas iniciativas que pugnem na defesa  dos trabalhadores. 
 
Não é suficiente os comunicados do STI terminarem “Tão forte quanto quisermos”! Todos juntos, 
devemos na prática, fazer “jus” a esse epiteto, na articulação com os diversos orgãos sindicais, temos o 
dever de ouvir e o direito de ser ouvidos. Nesse sentido esta direção distrital nunca virou as costas a 
esta ou outra direção nacional, muito embora, muitas das nossas solicitações e pedidos não mereçam o 
atendimento devido. 

PONTO 2 
 

A direção nacional do STI, apoiada pelas estruturas sindicais, nomeadamente, com as direções distritais 
e delegações regionais, deve prosseguir os fins estatutários dando voz aos associados, defendendo-os a 
todos os níveis. 

 
Este sindicato sempre foi unido, não existem fações dessidentes, como já apregoaram nos órgãos de 
comunicação social, o que existe sim, da parte desta distrital é um sentido critico e construtivo. 
 
Artº 4º nº 2 dos Estatutos do STI 
O STI admite a existência no seu seio de diferentes correntes de opinião, cuja organização, autónoma, é da exclusiva 
responsabilidade das mesmas, as quais se exprimem através do exercício do direito de participação dos associados, a todos os 
níveis e em todos os Orgãos” 
 

Ninguém melhor dos que as direções distritais e delegações regionais, para reconhecer os problemas 
nos seus distritos ou regiões, identifica-los e reportar igualmente para a direção nacional, que deverá 
sempre, mas sempre, ouvir quem está na base do sindicato. 
 
Sendo o STI um sindicato independente, não pode estar subordinado a politicas ou governos, nem a 
fazer fretes, a nossa independencia tem em primeiro lugar a defesa dos nossos trabalhadores. 
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Sem desprimor para os demais membros da direção nacional, que muito estimamos, os colegas Moreno 
e Ferraz, tem sido interlocutores previligiados no acompanhamento de alguns assuntos com as 
distritais/regionais, embora exista ainda muito a fazer. Por outro lado, o presidente da direção nacional, 
para além das atribuições que lhe estão acometidas, tem um papel fundamental na união do sindicato e 
respeito pelos Estatutos e pelos sócios, aproximando-os às estruturas sindicais. Todos em conjunto, 
devemos respeitar a herança deixada, para bem da nossa classe. 
 

PONTO 3 
 

Visibilidade do sindicato na comunicação social e nas conferências: 
Efetivamente, a visibilidade das causas que preocupam a classe, são relevadas para segundo plano, na 
comunicacação social, sendo muito do tempo de antena utilizado em assuntos que não resolvem de 
imediato os nossos problemas, muito embora a pertinência desses temas, seja relevante para a 
sociedade em geral. 
 
O esforço e o grangeamento da visibilidade do STI, deveria a nosso ver ser canalizado de forma acertiva 
para os nossos verdadeiros problemas da classe, vínculo, carreiras, concursos, congelamentos, 
transferências, chefias tributária, etc, etc, etc, 
 
Assuntos como o veto das contas bancárias pelo PR ou lista de assinaturas para acabar com as offshore 
ou outros idênticos que são muitas vezes noticiados e logo criticados pelos associados por se 
desviarem das questões fundamentais que preocupam diretamente a nossa classe. 
 
Em nome dos nossos associados, esta Direção Distrital,  deixa aqui um repto ao Presidente da Direção 
Nacional, para que esteja cada vez mais presente na salvaguarda dos interesses de todos os associados, 
deixando para segundo plano assuntos que não nos dizem respeito. 
 
Muito embora, a responsabilidade da estagnação e cortes, tenha sido dos últimos governos tanto à 
direita como agora à esquerda, ainda que com algumas reposições pontuais, o sindicato terá de 
continuar a ser um ator fundamental esclarecendo a opinião publica da importância da nossa missão e 
da falta de meios para o desempenho adequado que deve ser suportado com a recuperação do vinculo 
de nomeação. 
 
Teve lugar no passado dia 20 de outubro, uma “Conferência sobre as funções soberanas do Estado”, 
organizado por 13 sindicatos, em que o STI teve papel crucial na sua organização, pelo que estamos de 
parabéns, foi de grande valor e esclarecimento para os presentes. 
 
Alguns dos palestrantes dissertaram acerca de assuntos interessantíssimos, a que o vínculo não foi 
alheio, tendo alguns dos dirigentes de outros sindicatos intervindo em diversas matérias, esclarecendo a 
plateia da importância do vínculo de nomeação nas suas classes profissionais. 
 
Conforme referiu a direção nacional, na nota informativa alusiva ao assunto, os diferentes sindicatos aí 
presentes, cujos problemas são comuns, deram a conhecer aos demais, os seus problemas, 
contribuindo com soluções, estreitando assim os laços com colegas de diferentes setores. Esta partilha 
é conseguida quando se intervem e dá a conhecer os verdadeiros problemas e obstáculos que se 
atravessam no nosso caminho.  

 
PONTO 4 

 
Reuniões com a DN: Proposta de alteração do Regulamento dos Orgãos Deliberativos. 
No seguimento das reuniões, havidas em junho do corrente ano, com as direções distritais e delegações 
regionais, foram abordados vários assuntos, nomeadamente, o aniversário do STI – 40 anos, Alteração 
ao artigo 35 nº 1 do regulamento dos órgãos deliberativos e Estatutos. 
(De referir que as distritais, regionais, nunca estiveram reunidas em simultâneo) 

 
O assunto da representatividade no STI, foi proposto pela Direção Nacional, tendo as distritais na sua 
generalidade, rejeitado essa pretensão, por consideram ser ilegal e colidir com as regras da 
proporcionalidade e da igualdade, causando divisões irreparáveis no seio do sindicato. 
 
Ora, a titulo de exemplo, de acordo com a realidade, o distrito de Lisboa, tem 21 vezes mais associados 
do que o distrito da Guarda, pelo que deve tem um peso de 17 vezes mais do que a Guarda no Conselho 
Geral (não será pela pequena representatividade do distrito da Guarda, que esta deixa de exercer com a 
maior das dignidades o seu mandado no Conselho Geral). 
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No então proposto pela direção nacional, a distrital de Lisboa, muito embora tenha 21 vezes mais sócios 
do que a distrital da Guarda, ficaria apenas com uma representatividade de 3 vezes mais do que esta, em 
vez dos atuais 21 vezes que correspondem efetivamente (matematicamente) ao número de associado 
que cada uma destas distritais possui. (meramente exemplificativo). 
 
O sindicato tem e continuará a ter a mesma representatividade, tanto no norte, centro, sul ou ilhas, sendo 
que cada sócio vale por um sócio, independentemente da dimensão do distrito ou região, que 
naturalmente é representado em função do número dos sócios que efetivamente tem inscritos. 
 
As grandes ou pequenas distritais e regionais, nos Conselhos Gerais, têm exatamente as mesmas 
oportunidades e o mesmo tempo de antena para se pronunciarem, como sempre tiveram.  
 
Esta distrital de Lisboa, tudo fará para que que os direitos e a representação dos associados deste 
distrito, não sofra o mínimo beliscão, com a sincera convicção e respeito pelas distritais mais pequenas. 
 
Muito embora, a direção nacional, tivesse proposto a alteração ao dito regulamento, reunindo  pelo país, 
com as distritais, a fim de criar apoios para a viabilidade da proposta de alteração de regulamento, não 
teve outra saída do que retirar tal proposta, uma vez que a generalidade das distritais e regionais a 
recusaram e de que seria naturalmente rejeitada na votação no Conselho Geral. 
 
Foi uma lição de bom sindicalismo, as distritais e regionais, mantiveram-se unidas. Estamos atentos! 
 

PONTO 5 
 

Em relação ao modus operandi nas redes sociais: 
Temos a dizer que já em tempos, emitimos um comunicado a pedir contenção, apagamos muitos dos 
comentários da página do Facebook do STILISBOA, advertimos os seus autores para uma maior 
contenção, porquanto, se a razão existe, perde-se, deixando muitas vezes de se tomar atenção aos fatos 
propriamente ditos, para se dar atenção a palavras ou comentários que não acrescentam nada, nas quais 
não nos revemos, daí mais uma vez, termos publicitado na nossa página do facebook, o seguinte 
conteúdo: 
“ Caríssimos Membros 

Após um denúncias por parte de diversos membros desta página, ao longo dos últimos meses, tendo por base algumas publicações que não 
vão de encontro ao propósito deste grupo, nomeadamente, publicidade ou outros, informa-se que todos os "Posts", que nada tenham a ver 
com os fundamentos e respeito que esta distrital e o STI merece, serão automaticamente apagados.  Lembramos ainda, que cada um é 
responsável pelos conteúdos/informações/denuncias/etc que publica nesta página.” 

 
PONTO 6 

 
Alteração pontual ao DL 557) de 17/12/1999 e descongelamento da avaliação permanente (mudança de 
níveis): 
 
Os contributos solicitados a esta distrital para a alteração pontual do DL 557/99 de 17 /12, é considerada 
por esta distrital de Lisboa “uma manta de retalhos”, com a finalidade de legitimar situações que há 
muito existem na prática, por outro lado, nada favorece a unificação dos trabalhadores, prejudicando a 
nosso ver a restruturação das carreiras, que deveria na nossa opinião ser impulsionada pela direção 
nacional do STI, a fim de inquinar o marasmo em que se vive. DOC 1 
 
É evidente que cada sindicato ou organização profissional, tem a sua estratégia, a dos Policias deu um 
ultimato ao governo, até Novembro, para a abertura de concursos em todas as categorias. 
 
Resta saber, qual o prejuízo, ou as razões do não descongelamento da abertura de todos os concursos, 
nomeadamente, com as injustiças, a nível de todos os TATA, IT, TAT e outras categorias profissionais, 
tanto do regime especial como do regime geral, que se veêm ultrapassados com o descongelamento da 
avaliação contínua e mudanças de nível. 
 
Não seria de maior equidade, que se libertassem todos os procedimentos, abrindo igualmente concursos 
para que no dia 1 de Janeiro de 2018, ouvesse condições para a tomada de posse  em muitas das novas 
categorias? 
 
É uma questão que tem sido preocupação desta distrital, é muito pouco o que se vê em comunicados ou 
notas informativas, é urgente que seja tomada posição de relevo, é o que clamam os nossos associados 
no distrito de Lisboa, nesse sentido foi mais uma vez enviado um email ao presidente da direção 
nacional, que juntamos em anexo, DOC 2.  
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PONTO 7 
 

Transferencias e cursos de chefia: 
Muitos serviços no nosso distrito ficam sem possibilidade de qualquer tipo de mobilidade, face à 
escassez de recursos humanos. 
Em relação aos cursos de chefia: 
No entanto, o problema de fundo vai mais longe, é sabido que funcionários com curso de chefia 

tributária, são impedidos de exercer essas funções, sendo preteridos por outros sem o referido curso de 

chefia. 

Por outro, nos últimos anos a esmagadora maioria dos chefes de finanças e adjuntos aposentaram-se, 

sem que tenha sido aberto qualquer concurso para preencher essas saídas, o que leva a que muitos 

TATA´s desempenhem essas funções, aliciados por uma melhor remuneração, com o encargo de 

desenrascarem o serviço enquanto for necessário e sem estabilidade na função. 

Um dos princípios fundamentais consagrados na Constituição, é a não discriminação, igualdade de 

oportunidades e progressão na carreira, muitos dos trabalhadores da AT desempenham com 

profissionalismo uma função que lhes é emprestada, enquanto os serviços quiserem. Claro que esta 

situação não se pode perpetuar. 

O alargamento da base de recrutamento para cargos de chefia tributária no grau 2 e acesso destes ao 

curso de chefia tributária, também iria consolidar formalmente uma situação que existe na prática. 

Será também de equacionar se este alagamento da base do recrutamento, resolve uma situação que na 

prática existe, mas surge outra, pode não abrir mais concursos para TAT, porque deste modo o problema 

da Administração fica solucionada. 

A experiencia de chefia, habilitações académicas e formação, devem  atender a critérios justos, que não 

crie descriminação, a fim de não frustrar aqueles com melhor percurso profissional, tempo de serviço e 

categoria profissional. 

Por outro lado, os TAT e IT, sem curso de chefia tributária ao aceitarem esse encargo de chefia em 

regime de substituição, não lhes trás vantagem financeira de grande monta, daí que todas estas 

situações deveriam ser ponderadas, aproveitando estas alterações para uma reforma de fundo, tendo 

atenção ao percurso profissional de cada um dos candidatos e do seu conteúdo funcional. 

 
PONTO 8 

Estagiários (ITE) 
Esta Direção Distrital de Lisboa, sem qualquer apoio da Direção Nacional ou outras estruturas, porque 

não foi necessário, soubemos de modo próprio satisfazer as necessidades formativas de centenas de 

inspetores tributários estagiários no nosso distrito, abrindo excepções para colegas do distrito de 

Setubal e de Santarem, foi-lhes fornecido material e documentação sindical. A primeira formação, 

ocorreu no auditório do STI, as duas últimas no auditório da DF de Lisboa por ter maior capacidade, com 

duração de mês e meio, cada, em regime pós-laboral, resultado da disponibilidade da Srª Diretora Geral e 

do Sr. Diretor de Finanças de Lisboa, na cedência do auditório à distrital de Lisboa. 

 

O presidente da distrital, António Marques, foi presença assídua, em todos os dias da formação, com  

outros membros da distrital, uma vez que toda esta operação logística, audio-visuais, cafés, lanches etc, 

teriam de ser efetuados por vários membros da distrital, nomeadamente, o Pedro Lourenço, sempre 

assíduo, responsável pelos audiovisuais e toda a estrutura de apoio aos formadores no auditório. 

 

Fizemos ontem para estes colegas, amanhã será para outros que dele necessirem! 

 

Mas não deixamos o apoio na formação pela metade! Ora, o estágio acabou, os colegas estão à espera 

da sua promoção, não só para se verem ressarcidos pelo salário que tem direito, mas consideramos 

mais grave é que muitos dos ainda estagiários, encontram-se a pagar duas casas, “imigraram” estão fora 

das suas famílias e esta situação teria uma limitação temporal que se encontra ultrapassada, causando 

contrangimentos financeiros, familiares e psicológicos irreparáveis! 
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Para além do que nos chega ao conhecimento e que vamos transmitindo aos estagiários, também é 

fundamental para os colegas, os resultados dos contatos da direção nacional, junto do jurí do concurso, 

da Srª Diretora Geral e dos Recursos humanos, com a finalidade de obviar esta situação. 

Bem andou a Direção Nacional, intervindo para a alteração da formula de calculo do concurso.   

 
PONTO 9  

 
Tax free: 
Passaram largos meses, em relação à operação desenvolvida pela Polícia Judiciária e pelo Ministério 

Público, denominada “Tax Free”, relacionado com processos a correr termos relativos a supostos crimes 

de corrupção passiva e ativa perpetrada por funcionários da A.T., tais buscas e diligências ocorreram 

predominantemente no distrito de Lisboa, daí que alguns  dos nossos associados, contataram esta 

direção distrital de Lisboa, solicitando apoio. 

É preocupante, a situação em que alguns se encontram uma vez que estão suspensos sem auferir 

remuneração. Deparam-se com sérias dificuldades de subsistência. Esta distrital tem  reencaminhado 

para os serviços do STI e pelouro jurídico, tendo sido garantido pelo responsável que a situação estaria 

a ser acompanhada internamente. 

Não julgamos previamente quem não foi condenado, até prova em contrário “in dubio pro reu”, daí 

acreditarmos na inocência dos nossos colegas. 

Esperamos, ainda que os responsáveis pela AT, venham em tempo que já escasseia, colocar-se no 
terreno em defesa e apoio dos trabalhadores, que de uma forma ou outra, se sentem visados, por 
assuntos que se dizem alheios. 
 

PONTO 10 
 
SIADAP 
Esta distrital, tem referido no nosso distrito, preocupação idêntica à da generalidade dos colegas e da 
direção nacional, que partilha a discordância em relação ao SIADAP. Este, a nosso ver, deveria ser 
suspenso, não existe relação sinalagmática, não pode persistir um foco de desmotivação constante onde 
tudo nos é exigido sem contrapartidas. Não devemos abdicar de participar na construção de um modelo 
de avaliação justo e adequado à A.T. 
 
Por fim, sempre em representação dos nossos associados de Lisboa, sem nos queremos substituir à 
direção nacional no tocante à politica sindical nacional, também “somos correia de transmissão” dos 
sócios que nos elegeram, pelo que nunca deixaremos de emitir a nossa opinião, por não sermos 
subservientes. 
 
As críticas aqui feitas não são no intuito de diminuir quem quer que seja, mas sim de ajudar a melhorar, 
ou caso se não entenda que se clarifiquem estratégias em defesa dos trabalhadores da Autoridade 
Tibutária, e Aduaneira, despidas de temor reverencial, quer a governos de esquerda, centro ou direita ou 
partidos ou coligações politicas. 
 
Somos trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira!  
Respeitamos a Lei e a Constituição, esperamos que o governo vá rapidamente, sem protelar, satisfazer 
as pretensões legítimas dos trabalhadores, não nos satisfazemos com “lérias” 

 
TODOS JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES 

Lisboa, 2 de novembro de 2016                                   

                                                                                                          P´LA DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA  

O Presidente da Distrital, 
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