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REUNIÃO SEAF 

 

No dia 01/08/2017 a Direção Nacional do STI reuniu com o recém-empossado Secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais (SEAF), Dr. António Mendonça Mendes, para a apresentação de cumprimentos e preparar 
a linha de futuras reuniões.  

Foi comunicado pelo Sr. SEAF que a alteração no cargo foi pessoal, pelos motivos publicamente 
conhecidos, mas não de política, mantendo-se os compromissos previamente assumidos. Neste âmbito 
frisamos quais eram as nossas expectativas, nomeadamente no que diz respeito à revisão das carreiras, 
de acordo, aliás, com a proposta de linhas gerais que o STI tinha previamente apresentado, após validação 
por toda a estrutura sindical. 

No entanto, face ao que estava previamente delineado com o STI, no que diz respeito ao calendário da 
negociação, foi-nos transmitido, pelo Sr. SEAF, que ele e a sua equipa ainda se encontram a conhecer “os 
cantos à casa”, e que teria que ser dada prioridade à elaboração do Orçamento de Estado para 2018, até 
15 de Outubro, data de apresentação do mesmo, o que irá forçar um reajustamento do prazo negocial 
quanto à revisão das carreiras.   
Após essa data, a Secretaria de Estado comprometeu-se a apresentar num documento escrito as linhas 
gerais da revisão de carreiras, bem como a calendarização negocial. Pretende-se que as mesmas estejam 
concluídas até ao 1.º trimestre do ano de 2018. 

O STI desejou felicidades ao Sr. SEAF nas suas novas funções, desejando que se mantenha o diálogo 
profícuo que tem vindo a ser mantido. 

  



REUNIÃO DG 

 

No dia seguinte, 02/08/2017, reuniu-se a Direção Nacional do STI com a Sra. Diretora Geral para abordar 
assuntos de carácter específico do interesse dos trabalhadores da AT.  

Foi comunicado que os concursos e ciclos de avaliação permanente em curso encontram-se a decorrer 
nos prazos definidos. 

Os ITE serão colocados no mês de Setembro, nas Direções de Finanças que escolheram, a fim de exercer 
funções no combate à fraude e evasão fiscal. 

Em 15 de Setembro está previsto abrir o movimento de transferências das chefias, que será seguido pelo 
concurso de nomeação de chefias, pretendendo-se que este fique finalizado com as respetivas colocações 
em janeiro de 2018. 

Mais uma vez foi transmitido pelo STI a preocupação pelas insuficiências crónicas de material informático, 
sendo que Sra. Diretora Geral informou que foi dado carácter prioritário para a aquisição de 3000 
computadores, a distribuir preferencialmente pelos serviços que se encontram mais carenciados, 
designadamente onde os computadores já não suportam as novas aplicações informáticas e nos locais de 
menor densidade populacional. 
 

REUNIÃO SUB-DIRETORES-GERAIS 

 

Ainda no mês de julho reuniu-se igualmente o STI com o Subdiretor Geral da Área de Recursos Humanos, 
Dr. Damasceno Dias, Subdiretor Geral da Área de Recursos Financeiros e Patrimoniais, Dr. Nélson Inácio, 
e Diretor de Serviços de Instalações e Equipamentos, arquiteto José Eduardo Simões, a fim de 
entregarmos um documento com um rol de deficiências encontradas nas várias instalações, cujo 
levantamento foi feito com a preciosa colaboração das estruturas distritais e delegados sindicais do STI, 
bem como dar conhecimento de algumas das condições de trabalho, manifestamente deploráveis, em 
que os trabalhadores da AT exercem funções. 

Pelos representantes da Administração foi mostrado compreensão pela situação, mas também 
transmitindo os constrangimentos que enfrentam. Foi-nos dito que também nessa área existe falta de 
meio humanos, havendo apenas 14 técnicos disponíveis para atender às cercas de 600 instalações da AT, 
e limitações financeiras, além de dificuldades de ordem prática que se colocam. Foi referido que por 
ordem do Tribunal de Contas houve que fechar os fundos de maneio que os vários serviços dispunham 
para autonomamente efetuar aquisições de pequeno montante, tendo todas as compras, desde os 
variados consumíveis ao mobiliário, que serem feitas através da central de compras do governo, gerida 
pela Secretária Geral do Ministério das Finanças. Para efetuar obras nos serviços, por regra é necessário 
cumprir com as normas previstas no Código de Contratação Pública, que geram muita conflituosidade 
jurídica, com os consequentes atrasos. 

Têm sido feitas intervenções conforme os recursos disponíveis, e está prevista uma intervenção de fundo 
no Edifício Satélite, em Lisboa, especialmente necessitado, nomeadamente com a sua climatização, com 
a substituição das torres de arrefecimento. 



As instalações da Direcção de Finanças de Faro serão mudadas de local, para um novo edifício, estando-
se a tentar realizar os protocolos necessários para o efeito, sendo entendido que o ideal seria partilhar as 
mesmas com outro serviço público, eventualmente com a Polícia Judiciária. 

Está ainda prevista a utilização de uma verba de 300 mil euros para a renovação do mobiliário das 
instalações da AT. 

Também foi informado que quando são comunicadas falhas ao nível dos equipamentos de ar 
condicionado, ou a existência de pragas animais (ratos, baratas, etc…) é imediatamente pedido a uma 
equipa para se deslocar ao local, sendo que o prazo de resposta dos serviços contratados nem sempre é 
o mais imediato. Ao nível de pragas existe um plano periódico nas instalações com histórico de 
intervenções prévias ou mais propensas a surtos, mas em outros casos a reação é face aos pedidos 
apresentados, pelo que sucedendo essas situações, deve ser comunicado de imediato à DS de Instalações 
e Equipamentos. 

Finalmente, foi-nos garantido que não existem instalações da AT contendo amianto. Nos casos suspeitos, 
como no Edifício da Av. João XXI, em Lisboa, realizaram-se já as análises laboratoriais necessárias pelas 
entidades credenciadas para o efeito. 

Ficou acordado existir uma linha de comunicação futura, mediante a realização de reuniões regulares com 
o STI, de modo a este ir comunicando as deficiências encontradas nos diversos serviços tributários, 
informáticos e aduaneiros. 

 

STI – TÃO FORTE QUANTO TU QUISERES! 

 

Saudações Sindicais 

A Direção Nacional. 


