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NOTA INFORMATIVA 8 - DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA STI 
 
Caros colegas,  

 
Divulgados os resultados plasmados na ata do processo eleitoral, no âmbito do ato eleitoral dos 
Representantes dos Trabalhadores para as Comissões Paritárias, espelhando os resultados obtidos pelos 
trabalhadores mais votados, em cada uma das Comissões Paritárias, bem como os resultados nacionais, esta 
Direção Distrital de Lisboa, desde já transmite os sinceros votos de sucesso aos eleitos, que no próximo 
quadriénio, terão a elevada responsabilidade de defender e representar os trabalhadores. 
 
O modelo consagrado no SIADAP, carece de evolução positiva, tornando-o mais justo, porquanto, se 
realmente somos bons ou excelentes, não nos podemos nivelar por baixo, muito há ainda a fazer! Apesar de 
descontentamento, sempre fomos de opinião que por agora, mais vale estarmos bem representados do que 
não estar!   
 
Os resultados agora conhecidos, não podem deixar de nos preocupar, quer a nível nacional, quer em relação 
a Comissão Paritária de Lisboa e dos Serviços Centrais, manifestamos o desalento na participação, 
comparativamente com os dados obtidos nas eleições que antecederam às que agora se registaram. 
 

 Nº Total Eleitores Nº Total de Votantes Votos 
Brancos/Nulos 

Votos Válidos 

 2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017 
Nacional 11 285 10 706 3 187 2 030 412 313 2775 1717 

Em 2013, a nível nacional, votaram cerca de 28 % do nº total de eleitores 
Em 2017, a nível nacional, votaram cerca de 18 % do nº total de eleitores 
 

 Nº Total Eleitores Nº Total de 
Votantes 

Votos 
Brancos/Nulos 

Votos Válidos 

 2013 2017 2013 2017 2013 2017 2013 2017 
C.P Lisboa 2302 2056 565 302 45 43 520 259 
C.P. S. Centrais 1810 1816 327 251 27 44 300 207 

Em 2013, CP Lisboa, votaram cerca de 25 % do nº total de eleitores 
Em 2017, CP Lisboa, votaram cerca de 14 % do nº total de eleitores (Com menos eleitores do que em 2013) 

 

Em 2013, CP Serv. Centrais, votaram cerca de 18 % do nº total de eleitores 
Em 2017, CP Serv. Centrais, votaram cerca de 13 % do nº total de eleitores (Apesar de ter mais eleitores do que em 2013) 

 
Desta breve análise, resulta que na Comissão Paritária de Lisboa (DF, Serviços Locais e Alfandegas), tinha no 
ano de 2013, 2 302 eleitores e no ano de 2017, 2 056 eleitores, ou seja, tem agora menos 246 trabalhadores. 
Deste modo, o distrito de Lisboa, têm menos funcionários a desempenhar funções. Esta comparação é 
expressiva da carência de efetivos, sendo que os objetivos aumentam com a falta de pessoal e a qualidade 
do trabalho pode ficar prejudicada. 
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A modesta participação a nível nacional, poderia ter sido aliviada pelos resultados de Lisboa, que se 
previam poderem vir a ser excelentes, por se conhecer o resultado irrepreensível no quadriénio que 
termina, onde um trabalhador (presidente da distrital), anteriormente eleito com 214 votos e que durante 
este quadriénio, defendeu com sucesso a favor dos trabalhadores a generalidade dos processos onde 
interveio juntamente com outro colega.  
 
O referido trabalhador, António Joaquim Marques, não constava nos cadernos eleitorais de Lisboa, onde se 
encontra colocado na Direção de Finanças de Lisboa, desde 2-3-2006. (Aliás, integrou a última CP de Lisboa, 
como 1º efectivo) 
 
O lapso dos serviços, foi tardiamente verificado, pelos eleitores, após o início das eleições, por 
pretenderem votar e não encontrarem o seu nome na listagem de Lisboa. 
 
A fim de tentar esclarecer e ao mesmo tempo “acalmar” dezenas ou centenas de colegas, que pelos diversos 
meios o estavam a contatar, entrou de imediato em contato com os responsáveis nos Recursos Humanos, 
por telefone (depois das 15H00, do dia 18 abril), contudo, foi referido que no próprio dia não poderiam 
proceder a qualquer alteração, o que se compreende. 
 
Referiram ainda que as listas foram oportunamente divulgadas, não tendo havido reclamação até ao dia 
20 de março, pelo que se tornaram definitivas. Embora não tenha dado origem ao lapso, lamenta que 
dezenas e dezenas de colegas se desmotivaram por não poderem orientar diferentemente a sua escolha, o 
que redundou em falta de interesse de muitos que declararam não exercer o direito de voto. 
 
O presidente da direção distrital, manteve a serenidade, aconselhando os colegas, a fazerem se o 
entendessem outra opção. 
 
Sem aferir da culpa, erro ou falta de atenção, consideramos o assunto encerrado, ficando doravante 
vigilantes, nomeadamente, na utilização dos mecanismos ao dispor para regularizar este tipo de ocorrências. 
 
Neste quadriénio que agora termina, foi uma honra para o presidente da distrital, defender todos os 
trabalhadores que recorreram à Comissão Paritária de Lisboa, com sucesso para os trabalhadores e 
dignidade para a Administração, interveio juntamente com o colega José Guerreiro, agora reeleito com 
António Castela, continuarão seguramente a elevar os trabalhadores. Na Comissão Paritária nos Serviços 
Centrais onde foi reeleito o colega Artur Pires e Jorge Neves reiteram-se votos de sucesso.  
 
Esta Direção Distrital, bem como o seu presidente, que a título pessoal, representa nível nacional os 
trabalhadores no Subcomité de Ética, todos em conjunto, nas mais variadas valências, não deixarão em 
tempo algum de apoiar e estar vigilantes na proteção aos trabalhadores, onde cada um dos membros desta 
distrital se encontra vocacionado, sempre com a preocupação de apoiar e defender os associados e 
trabalhadores em geral, dignificando a Autoridade Tributária e Aduaneira, com o prestígio que a mesma 
merece, fruto dos trabalhadores de excelência que a integram e que merecem respeito, estima e 
consideração. 
 
 VISITEM-NOS: http://www.stilisboa.com/  

Cordiais saudações sindicais, 

 
TODOS JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES  

Lisboa, 26 de abril de 2017 

A DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA DO STI 
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