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COMUNICADO Nº 1 - DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA DO STI 

 
 

O comunicado nº 3/2019, de 18/1/2019, da Direção Nacional do STI, faz uma sumula da 

reunião com a Exmª Senhora Diretora Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira. 

Defende a DN, o que naturalmente apoiamos, que “apenas com regras claras e bem definidas 

num Novo Diploma de Carreiras da AT, será possível gerir os recursos humanos de forma 

eficaz e dignificante”. 

Ora, esta Direção Distrital de Lisboa, em representação dos associados deste distrito, 

considera que não podemos ser “pau para toda a obra”, nem nos podemos deixar embalar por 

cantigas! 

Embora, seja da competência da Direção Nacional, a condução da política sindical, bem fez 

essa estrutura em convocar todas as direções distritais e regionais e demais órgãos nacionais 

do STI, para um debate alargado. Essa reunião teve lugar nos dias 15 e 16 de janeiro do 

corrente ano. 

O presidente da Distrital de Lisboa, referiu nesse encontro, que o projeto de diploma que vier 

a ser aprovado, deve prever normas transitórias que salvaguardem as legitimas expetativas e 

os direitos considerados coartados aos trabalhadores, por via do congelamento de concursos, 

conteúdos funcionais diferentes das categorias exercidas por trabalhadores ao longo dos 

anos, sendo que a Administração utiliza os recursos humanos para assegurar serviços, 

esquecendo-se da relação sinalagmática, ou seja, a contrapartida financeira e de carreira. 

Bem sabemos que as 14 carreiras diferentes na Autoridade Tributária e Aduaneira, dificultam 

muita da harmonização, tendo em conta as suas especificidades, o que se consubstancia na 

dificuldade de concretizar na prática a fusão das direções gerais até então existentes. 

Continuamos com concursos congelados desde 2010, muitos dos trabalhadores nestas 

condições já se aposentaram! Tudo deram a esta casa iniciando carreiras a pulso, desde a 

base, tendo estagnado por inércia da morosidade na abertura e concretização dos concursos 

ao longo dos anos. 
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Atendendo às especificidades das carreiras do regime especial não revistas ou outras a incluir, 

nesta ou outra sede, deverá haver uma discriminação positiva em relação à idade da reforma, 

estamos perante uma profissão com enorme desgaste, não se pode exigir a mesma 

capacidade física a um septuagenário, comparativamente com colegas mais novos. A isto 

chama-se respeito e consideração pela vida de trabalho, que ao invés de se tornar menos 

penalizadora no fim das carreiras e da vida profissional, ainda se agudizam no tempo e com a 

idade. 

A acrescer a esta dificuldade, temos agora a Mobilidade Intercarreiras, como “cereja no topo 

do bolo”, ou seja, uma organização forte tem de estar coesa, é entendimento, desta distrital 

de Lisboa, que não é tempo de se travar expectativas, mas também, não é tempo de deixar 

colegas para trás, não devemos ter duas velocidades nas progressões. 

Não parece razoável que se deixe de progredir na carreira, porquanto, no ingresso não era 

requisito uma licenciatura. 

Para além destas questões inerentes à Mobilidade Intercarreiras, confrontamo-nos com o mau 

estar generalizado em torno de outras categorias e regimes profissionais, tanto nos Serviços 

Centrais, Informática, Alfândegas, Justiça Tributária, Inspeção, outro pessoal do GAT ou 

Administrativos, muitos sentem-se esquecidos, não se revendo nas medidas implementadas. 

Carecemos de um projeto de diploma de carreiras, que seja aprovado que corrija injustiças, 

seja motivador e conciliador de uma classe que se quer unida. 

Não podemos deixar que se abram brechas nas nossas estruturas, a Administração está 

atenta! Os nossos resultados são tanto mais profícuos, quanto maior for a coesão e união dos 

trabalhadores. 

Foi acordado na referida reunião que a Direção Nacional, deveria sem mais delongas dar 

andamento ao calendário reivindicativo, com tomadas de decisão assertivas que levem a tutela 

a perceber das razões da urgência de um novo diploma de carreiras que estimule e motive 

toda uma classe profissional que muito tem dignificado a Administração Tributária e Aduaneira, 

não bastando o reconhecimento do trabalho, que embora seja reconfortante não enche 

barriga. Temos espírito de missão e de cumprimento do interesse público, mas não fizemos 

voto de pobreza. 

Daí ter ficado definido a seguinte calendarização: 
 

I. A divulgação no dia 21 de janeiro, da proposta elaborada pela Direção Nacional do STI, 

referente ao diploma de carreiras; 

II. A realização, no dia 4 de fevereiro, de Conselhos Distritais e Regionais Extraordinários; 

III. Apresentação do pré-aviso de greve, a convocar para o último dia útil do mês, com 

início em fevereiro até às eleições legislativas; 

IV. Greve às horas extraordinárias, 
 

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

Tributária e Aduaneira, somos um dos pilares do Estado de Direito. 
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O STI, não é culpado da inércia dos responsáveis políticos/administrativos. Embora a DN seja 

a condutora da política sindical, necessita do apoio de todas as estruturas sindicais para a 

realização de um objetivo que a todos aproveita. Nesse sentido, esta ou qualquer outra DN 

pode sempre contar com a Direção Distrital de Lisboa, para envolver os associados nas lutas 

legitimas, fortalecendo uma estrutura com mais de 40 anos, que muito contribuiu ao longo das 

décadas para a defesa dos trabalhadores. 

Embora em ano de eleições, estamos crentes que o SEAF, não ficará indiferente á resolução 

de questões que muito têm prejudicado os trabalhadores. Queremos resultados! E não 

queremos qualquer resultado! Queremos os que sirvam os trabalhadores! 

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

trabalhadores deste distrito de Lisboa, solicitando desde já aos delegados sindicais a 

realização de assembleias nos locais de trabalho, com vista a virem munidos dos contributos 

dos associados, para que no Conselho Distrital Extraordinário a convocar para o dia 4 de 

fevereiro, possam dar voz aos associados dos locais de trabalho. 

Todos juntos contribuiremos para que o projeto do diploma a disponibilizar pela Direção 

Nacional no dia 21 de janeiro, possa ser melhorado com os contributos positivos dos 

trabalhadores. 

 

 
É tempo de dizer BASTA! 

 

TODOS JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES 
 

Lisboa, 20 de janeiro de 2019 
 

P´LA DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA DO STI 
 

Presidente 

António Marques 
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