
 

NOTA INFORMATIVA | Nº 18/2017 | A TODOS OS TRABALHADORES | 10/07/2017 

 

No passado fim-de-semana o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais pediu a exoneração que foi 

aceite pelo Sr. Primeiro-Ministro. Como é do conhecimento geral o STI está envolvido num processo 

negocial de carreiras que se pretende que esteja concluído durante o corrente ano. É um tema que 

interessa a todas as categorias e a todos os colegas da AT, envolvendo Administrativos, Informáticos, 

TATAdj, TAT, IT, colegas das Alfândegas, entre outros, sendo naturalmente aquele que centra neste 

momento a nossa atividade devido à sua maior complexidade. A saída do atual SEAF não pode nem deve 

atrasar o processo. O Governo é o mesmo e os compromissos assumidos com os Trabalhadores devem 

ser cumpridos. Acreditamos que assim será. 

Paralelamente, e como vimos fazendo há cerca de 4 anos, temos acompanhado o estágio que decorre na 

nossa casa e envolve quase 1000 colegas. Os Recursos Humanos da AT, e a própria Diretora Geral, têm 

mostrado desde o início, sensibilidade e capacidade de adaptação entre aquilo que são os objetivos da 

Organização e os objetivos dos Trabalhadores. A informação tem sido amplamente divulgada pelo que 

acrescentaríamos apenas que, segundo o que nos foi transmitido pelos Recursos Humanos da AT, espera-

se que ainda este mês seja disponibilizada a possibilidade dos ITEs concorrerem, por um período alargado 

de tempo, porventura até à primeira semana de Agosto, tendo em conta que alguns colegas podem estar 

de férias durante este mês. As colocações serão previsivelmente em Setembro. 

Por outro lado temos acompanhado os processos de avaliação permanente, negociando sempre a sua 

agilização de modo a minorar os impactos negativos que o seu congelamento originou. Os mesmos estão 

agora a entrar numa velocidade de cruzeiro que esperamos se mantenha. 

Relativamente ao procedimento extraordinário de transferências de chefias foi-nos transmitido que se 

prevê que venha a decorrer no último trimestre de 2017. 

Aproveitamos para desejar a todos umas boas férias de Verão. 

 

Saudações Sindicais 
 

A Direcção Nacional. 


