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COMUNICADO DA DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA 

O comunicado nº 9/2018, da Direção Nacional do STI, apela à greve convocada pela Frente Comum 

e pela Federação dos Sindicatos da Administração Pública, convocada para o dia 26 de outubro. 

No corolário do descrito e como questão prévia, o STI foi convocado para apresentação do diploma 

das carreiras proposto pelo governo, para dia 7 de novembro. Vamos estar atentos!  

Vai ser um momento fundamental para os trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira, 

aferirem da viabilidade das promessas há muito almejadas, quer para a valorização profissional, quer 

para carreiras, tanto na motivação como na justa retribuição. Os trabalhadores encontram-se 

desmotivados e cansados, depois deste longo jejum. 

Não nos podemos conformar pelo facto de sermos os trabalhadores da Administração Pública, mais 

qualificados, com a melhor das formações, com o maior grau de eficiência e de exigência nas 

funções e ao mesmo tempo desvalorizados e ignorados. 

Para além de muitas promessas, até agora temos constatado um adiar das situações, tanto nas 

iniquidades vividas pelos trabalhadores injustiçados, como a gritante falta de funcionários em muitos 

dos Serviços Centrais e Locais. 

O SIADAP em vez de convergência, ajudou a desunir os trabalhadores, promovendo o individualismo 

em resultado de quotas limitativas, sem lógica, denegrindo as competências em vez de as elevarem. 

Basta olhar para os demais “parceiros europeus”! Em termos legislativos e laborais existem dois 

pesos e duas medidas, os conformados e os inconformados!  

Não nos conformamos! Verificamos que muitos colegas oriundos das carreiras gerais continuam a 

exercer funções técnicas, fora do seu conteúdo funcional, sem a remuneração ajustável nem 

perspetivas de carreira. 

O Concurso para o grau 5 do GAT, congelado em 2010, contribuiu para que colegas se tenham 

aposentado, sem oportunidade de concorrem a um concurso que muitos almejavam há cerca de 20 

anos. As peripécias no concurso de IT e as espectativas na colocação territorial são perturbadoras.  

Os TATA estão inquinados há anos, por outro lado, muitos dos colegas das Alfândegas têm 

dificuldade de integração depois da fusão das três direções gerais. 

A ex-DGCI e ex-DGITA continuam sem concursos ou avaliações. 

Não podemos concordar que muitos dos nossos colegas sejam ultrapassados por outros que entram 

diretamente nas categorias superiores do GAT, com procedimentos abreviados, causando frustração 

e desmotivação no seio daqueles que há dezenas de anos labutam, suportam a sua formação 

profissional e desempenham funções ao mais alto nível.   
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Para além de todos os cortes, congelamentos e perdas de direitos, somos triplamente prejudicados, 

ora vejamos: 

O congelamento dos concursos e carreiras, o “empurrar” da negociação de carreiras, impede que os 

trabalhadores possam progredir nas suas carreiras, não de forma automática, mas por mérito!  

Temos espírito de missão e cumprimento do interesse público! Mas não fizemos voto de pobreza! 

Todos percebemos que o serviço de excelência também advém das condições que são facultadas, 

muitos serviços encontram-se desfalcados e sem condições, contribuindo para um clima 

desestabilizador e  agitado, deixando o ónus e encargo das dificuldades dos Serviços nos 

trabalhadores, que acabam por sentir as dores do mau funcionamento dos serviços, por incapacidade 

gestionária de quem teima em aumentar competências e funções sem que sejam dados os meios 

necessários, nomeadamente, o preenchimento das vagas em aberto nos Serviços. 

Urge cada vez mais uma tomada de posição firme, com a devolução legítima do vínculo de 

nomeação, e o reforço e a dignificação das funções dos trabalhadores da Autoridade Tributária e 

Aduaneira. 

Neste sentido, esta Direção Distrital de Lisboa, está e sempre esteve ao lado desta ou de outra 

direção nacional, para colaborar no encontro das soluções a fim de apoiar os associados e 

trabalhadores em geral. 

Estamos constantemente a perder poder de compra, fomos durante anos discriminados em 

comparação com os privados, como se fossemos os causadores do desgoverno do nosso país! 

Na última década, foi gritante a redução salarial, o congelamento dos concursos, a diminuição 

dos dias de férias, a degradação de alguns serviços, aliado à redução de recursos humanos. 

Os trabalhadores para obter um bom desempenho profissional sacrificam do seu bolso formação 

profissional.  

As nossas funções de desgaste intenso, prejudicam a qualidade do serviço e a saúde de cada um, 

aliado à perda de direitos adquiridos e expetativas em relação à idade da reforma e falta de 

condições de trabalho. 

Não podemos continuar a ser ignorados, a sociedade precisa dos trabalhadores da Autoridade 

Tributária e Aduaneira, somos um dos pilares do Estado de Direito! Valorizem-nos!  

Pelas razões expostas, a Direção Distrital de Lisboa, apela a uma mobilização por parte dos 

trabalhadores deste distrito, para a greve do dia 26 de outubro! 

É tempo de dizer BASTA! 

TODOS JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES 

Lisboa, 24 de outubro de 2018 

                                                                                                               P´LA DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA DO STI 

O Presidente  

António Marques 

 

O pré-aviso de greve abrange todos os trabalhadores da função pública, quer sejam ou não 

sindicalizados. 
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