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NEGOCIAÇÃO DE CARREIRAS NA AT - Reunião entre STI, SEAF, SEAEP, e AT 

 

A Direção Nacional do STI esteve no passado dia 31 de outubro, no Ministério das Finanças, para 

agendar o processo negocial das carreiras na AT, numa reunião em que estiveram presentes o 

Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (SEAF), a Secretária de Estado da Administração e do 

Emprego Público (SEAEP), com os respetivos chefes de gabinetes e assessores, o Subdiretor Geral 

e a Diretora de Serviços dos Recursos Humanos da AT. 

 

Foi apresentado um calendário para a negociação do novo regime de carreiras na AT, estando 

previsto: 

Outubro  

- Apresentação e discussão de cronograma 

Novembro  

- Apresentação da visão global por parte dos sindicatos  

- Apresentação da visão global por parte da AT 

- Início da discussão das principais linhas orientadoras  

Dezembro 

- Discussão das principais linhas orientadoras: Carreira única com especialização ou Carreiras 

especializadas 

Janeiro 

- Discussão das principais linhas orientadoras: Integração ou autonomização da área aduaneira 



- Discussão das principais linhas orientadoras: Integração ou manutenção do FET e do FEA 

- Transições entre as atuais e futuras carreiras 

Fevereiro 

- Apresentação e discussão do primeiro projeto 

 

 

Os trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira há muito que aguardam por um novo 

regime de carreira que sane todas as irregularidades e injustiças que decorrem da aplicação de 

disposições previstas nos diplomas anteriores, ainda em vigor e que se encontram desfasados da 

realidade atual. Os trabalhadores da AT exercem todos os dias as suas funções nucleares para o 

funcionamento do Estado, com empenho e profissionalismo. Esperamos o mesmo empenho neste 

processo negocial por parte do governo, cumprindo-se o calendário apresentado e encontrando 

em conjunto as melhores soluções para uma AT ainda mais eficaz e um regime de carreira que 

promova a igualdade de oportunidades, a possibilidade de progressão e um regime remuneratório 

justo para todos os seus profissionais.  

 

O STI somos todos. A Direção Nacional conta naturalmente com o apoio dos sócios e a participação 

das Direções Regionais e Distritais do nosso sindicato, para ajudar a construir um diploma que 

possa ser justo, equilibrado e motivador para os Trabalhadores, que se enquadre na realidade 

atual da AT, e que contribua para o engrandecimento da nossa organização nas próximas décadas. 
 
 

STI – TÃO FORTE QUANTO TU QUISERES! 
 
 

Saudações Sindicais 
A Direção Nacional 


