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GREVE E NEGOCIAÇÕES 

Depois da força e determinação que os trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira demonstraram 

nos três dias da Greve realizada no passado mês de Dezembro – Greve cujo sucesso, para além de todos os 

números de adesão, pode ser atestado, de forma objectiva e numa primeira instância, pelo facto de ter 

obrigado o Governo a prorrogar o prazo para a regularização de dívidas ao abrigo do perdão fiscal – 

encontramo-nos, agora, depois de termos contactado o SEAF, a aguardar que até ao fim do mês seja, 

finalmente, agendada uma reunião para dar início à resolução dos assuntos que nos conduziram a esta acção 

de luta. 

Como frisamos anteriormente, o que nos move é a intenção de salvaguardar a dignidade dos trabalhadores da 

Autoridade Tributária e Aduaneira que, com os cortes a que estão sujeitos os seus rendimentos, se encontra a 

ser atacada de forma injusta, podendo fazer declinar a qualidade do serviço que prestam ao país, 

nomeadamente ao nível da segurança externa e de arrecadação de receitas. 

Nestes moldes, é nosso vivo desejo que a manifestação proclamada, pela Secretaria de Estado dos Assuntos 

Fiscais, de abertura para o diálogo se concretize no mais curto espaço de tempo. 

 

ADSE 

Devido ao aumento inexplicável da contribuição dos trabalhadores da Administração Pública para a ADSE – 

inexplicável na medida em que excede o que seria suficiente para tornar o sistema auto-sustentável – a 

Direcção Nacional do STI iniciou o estudo de alternativas que, neste âmbito, sejam viáveis e benéficas para 

todos os trabalhadores, numa base sustentável e solidária, e que possam conduzir à troca do benefício 

proporcionado pela ADSE, por um benefício equivalente, adquirido a um custo menor. 

 

FUNDO DE GREVE 

Tal como referimos no Comunicado 21/2013, foi aprovado, no XIII Congresso do STI, a utilização do Fundo de 

Greve para pagar 10 €, por dia de greve, efectuada pelos sócios do STI. Este montante será pago durante o 

mês seguinte ao da retirada da importância remuneratória relativa aos dias de greve, mediante o envio, para 

o STI, de cópia do recibo de vencimento. Para tornar mais rápidos os pagamentos, todos os sócios que 

participaram na greve deverão entregar os seus recibos de vencimento ao Delegado Sindical do serviço para 

que este os remeta para a sede do STI, no mais curto espaço de tempo. 

 

COMPARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS FEITAS COM LIVROS 

Encontram-se em processamento as comparticipações relativas às despesas efectuadas pelos sócios com 

livros e outro material técnico. Previsivelmente até ao final do mês todos os pedidos estarão reembolsados. 

 

 



FALTA DE PESSOAL NOS SERVIÇOS 

A crescente falta de pessoal nos diversos Serviços da Autoridade Tributária é um problema para o qual temos 

vindo a alertar a tutela há muito tempo. Incompreensivelmente este problema não só não tem tido a 

adequada resposta, como se tem vindo a agravar, colocando os trabalhadores sob uma pressão inadmissível, 

para que se consigam atingir e superar os objectivos, e os serviços da AT sob a ameaça de encerramento, por 

falta de trabalhadores.  

Contudo, e apesar do aumento de produtividade verificado na AT, que permite que, com menos 

trabalhadores se consiga realizar o trabalho que antes era realizado por muitos mais, a tutela insiste em 

agraciar-nos com aumentos do horário de trabalho, cortes salariais e a acusação pública de “privilegiados”. 

Esta é uma situação indigna a que urge pôr cobro imediatamente. Se com menos trabalhadores se tem 

produzido mais, mais justo se torna recompensar melhor os trabalhadores existentes, por múltiplas razões e, 

sobretudo, em prol da defesa dos interesses do Estado, no que há arrecadação de impostos e à segurança 

externa diz respeito.  

Desta forma, além do recrutamento urgente de trabalhadores para a AT, a serem distribuídos pelos serviços 

existentes em todo o país, é justo que, de imediato: 

− Seja concedido aos trabalhadores da AT o vínculo de nomeação; 

− Sejam retomados os ciclos de avaliação permanente, na fase em que se encontravam à altura da 

suspensão; 

− Sejam iniciadas as diligências para a negociação das carreiras; 

− Sejam integrados os suplementos na remuneração base. 

 

O tempo está a passar e a paciência, é preciso que se diga, está a esgotar-se.  

Os trabalhadores da AT já demonstraram cabalmente do que são capazes quando estão unidos e 

determinados na defesa dos seus interesses, como acontece neste momento. 

 

STI – TÃO FORTE QUANTO TU QUISERES! 

 
Saudações Sindicais 

A Direção Nacional. 


