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COMUNICADO Nº 15-2017 - DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA 
 

Caros(as) Colegas 
 
Esta Direção Distrital de Lisboa, no âmbito do compromisso que assumiu perante os sócios 
de Lisboa (área geográfica da sua competência) de lhes prestar apoio na preparação para as 
diversas provas que têm ocorrido, quer concursais, quer de mudança de nível, faculta, na 
medida das suas possibilidades, formação presencial e de algum material de apoio. 
 
À semelhança de outros concursos, esta Direção distrital não poderia deixar de apoiar os  
colegas Assistentes Técnicos, na preparação para a prova concursal de ingresso na carreira 
Técnica Tributária, neste caso para TATA. 
 
Enquanto, em sede de negociações de carreiras, não for possível outra solução que abranja a 
totalidade dos colegas Assistentes Técnicos, há que aproveitar esta oportunidade que agora 
surgiu para 120 (cento e vinte). Apesar de poucos para aquilo que será a verdadeira 
necessidade de recrutamento da AT, é uma oportunidade a não enjeitar. 
 
A Distrital de Lisboa, estará sempre do lado dos seus sócios! 
 
A formação que a Distrital tem disponibilizado, para centenas de colegas, assenta , acima de 
tudo, na imensa vontade de apoiar os seus sócios, e no incansável trabalho que tem sido 
pelos seus membros, retirando à sua vida pessoal e familiar muitas e muitas horas, uma vez 
que a formação tem sido ministrada em horário pós-laboral, e há todo um apoio logístico que 
tem de ser prestado para que tudo corra pelo melhor. Sem isso nada seria possível! 
 
Quanto à disponibilidade dos membros da Distrital de Lisboa, esta não tem preço, e no 
entanto, é a única componente da formação que é verdadeiramente oferecida aos sócios. 
 
Tudo o resto, acarreta um custo de inscrição a quem pretende frequentar a formação, e como 
é obvio cobre tudo o que às despesas inerentes à formação diz respeito (formadores, material 
de apoio, manuais, coffee break, etc…).   
 
Infelizmente, as Distritais, nos seus Orçamentos não têm rubrica de Formação, pelo que não 
podem assumir elas esses encargos, sob pena de ver chumbadas as contas. 
 
No âmbito da formação organizada, para o concurso da TATA que se avizinha, e que vai 
decorrer entre os dias 8 a 30 de novembro, entendeu esta Direção Distrital compilar e anotar 
um Manual de Apoio, cujos destinatários seriam os inscritos na respetiva formação. 
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De tal facto,  foi dado a conhecimento por email a todos os sócios do Distrito de Lisboa, e bem 
assim, publicado no site do STI Lisboa (www.stilisboa.com) e do Facebook, não imaginando o 
enorme impato que teria a nível nacional. 
 
Este Manual, com perto de mil páginas, não se esgota no referido concurso, é um livro para a 
vida, para além de aspetos práticos para o concurso, aborda: 

 A organização e funcionamento das instituições políticas e administrativas nacionais, 
seus princípios fundamentais, direitos e deveres fundamentais, liberdades e garantias, 
sistema financeiro e fiscal, organização do poder político; 

 A Administração Pública, princípios gerais da atividade administrativa, estrutura da 
administração, direitos e garantias dos administrados, regime da função pública; 

 Autoridade Tributária e Aduaneira; 

 Sistema Institucional e Tratados da União Europeia, um pouco de história, um quadro 
institucional único, o Paralamento Europeu, Conselho Europeu, Conselho da União 
Europeia, a Comissão Europeia; o Tribunal de Justiça da União Europeia, Banco 
Central Eueropeu, Tribunal de Contas Europeu, o Serviço Europeu para a acão 
externa; o Comité Económico e Social Europeu, o Comité das Regiões Europeu, o 
Banco Europeu de Investimento; o Provedor de Justriça Europeu, a Autotidade 
Europeia para a Proteção de Dados. 

 A Constituição da Republica Portuguesa. 

 Código do Procedimento Administrativo. 

 Da Atividade Administrativa, Regulamento Administrativo e Ato Administrativo. 

 Orgânica da Autoridade Tributária e Aduaneira(AT). 
 
Não querendo usurpar das competências de abrangência nacional que pendem sobre a 
Direção Nacional do STI, foi-lhes proposto fazer chegar ao todo nacional, o citado Manual de 
Apoio. A proposta não teve acolhimentoque esta Distrital pensa que se impunha. 
 
Assim, entendeu a Distrital de Lisboa facultar a possibilidade a quem o queira adquirir, a 
preço de custo, bastando para o efeito, preencher e devolver a Nota de Encomenda que se 
anexa, para formação.stilisboa@gmail.com, acompanhada do respetivo comprovativo de 
pagamento. 
 
Atendendo que somos uma Distrital com competências próprias, que a nossa atuação é no 
Distrito de Lisboa e para os associados deste Distrito, mas que não temos qualquer problema  
em apoiar e colaborar com qualquer sócio, mesmo fora do Distrito, com a aprovação, claro 
está das respectivas Distritais ou Regionais, fazendo apelo a que estas difundam o quanto 
antes este Comunicado a todos os sócios do seu Distrito/Região. 
 
Por um STI presente e solidário!  
 
TODOS JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES 

Lisboa, 30 de outubro de 2017                                   

                                                                                                          P´LA DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA  

                                                                                                                                                 O Presidente 
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