
 

 

 

 

 

 

COMUNICADO | Nº 2/2018 | A TODOS OS TRABALHADORES | 02/02/2018 

REVISÃO DO REGIME DE CARREIRAS – REUNIÃO COM SEAF, SEAEP E AT 

O STI reuniu ontem com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (SEAF) e com a Srª Diretora Geral da AT 

(DG), estando ainda presente uma representante da Secretaria de Estado da Administração e Emprego Público 

(SEAEP). 

No âmbito do cronograma de trabalho anteriormente divulgado aos trabalhadores, embora com um atraso 

considerável em relação ao inicialmente previsto, foi apresentada pela Sra. Diretora Geral da AT e pelo Sr. 

Subdiretor-Geral dos Recursos Humanos, ao SEAF e ao STI, a visão genérica da Administração sobre o futuro 

diploma de carreiras. 

A criação de um regime de carreiras na Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), após a fusão de três direções gerais, 

representa um momento chave na história da AT com implicações diretas no futuro coletivo dos seus trabalhadores. 

É pois, de suma importância, estar neste processo com total abertura para o diálogo, com vista a encontrar pontos 

de convergência que conduzam à efetiva elaboração de um diploma que permita a todos os trabalhadores da AT 

terem uma perspetiva clara de progressão na carreira, valorizando o seu desempenho, premiando o mérito 

profissional, em condições de igualdade de oportunidades e contemplando um estatuto remuneratório justo e 

adequado às diversas funções desempenhadas. 

O novo diploma deverá refletir a realidade atual da AT e sanar os diversos constrangimentos provocados pelos 

regimes de carreiras ainda em vigor, nomeadamente: 

- Garantir uma perspetiva de evolução contínua na carreira para todos os trabalhadores da AT, através de um 

sistema de avaliação permanente, que contemple vários níveis de progressão e premeie o mérito, sem a 

necessidade de aguardar eternamente pela abertura de concursos; 

- Refletir o reconhecimento dos poderes de autoridade às funções inspetivas desenvolvidas pelos trabalhadores da 

AT no combate à fraude e evasão fiscais, através da reposição do vínculo de nomeação e o estatuto de Órgão de 

Polícia Criminal; 

- Remunerar os cargos de chefia de acordo com o ónus da função, terminando com a necessidade de optar pelo 

vencimento das categorias de origem e ainda rever as condições de provimento no cargo, que devem aplicar-se em 

condições de igualdade, independentemente de o mesmo ser exercido de facto ou de direito; 

- Reconhecer o desempenho de funções de chefe de equipa e chefe de planeamento da área de inspeção como 

exercício de funções em chefia tributária; 

- Prever o ingresso na carreira através de concurso público para licenciados, reconhecendo a carreira especial da 

AT como carreira de complexidade funcional 3, contemplando mecanismos de transição para o grau 3 para os atuais 

trabalhadores que se encontram no grau 2; 



- Criar mecanismos de integração na carreira especial da AT, para os trabalhadores das carreiras gerais que 

atualmente desempenham funções técnicas tributárias e aduaneiras. 

O STI tem trabalhado num projeto próprio. Este trabalho tem sido desenvolvido ao longo dos últimos meses e nele 

encontramos pontos de alguma similitude com as ideias agora apresentadas pela DG. A breve prazo, contamos 

divulgar o esboço daquilo que propomos como desenho base do novo diploma, de modo a que as dúvidas que por 

vezes ficam quando descrevemos o nosso projeto verbalmente possam ser dissipadas. 

Registámos com agrado a vontade demonstrada pela DG, e aprovada pelo SEAF, da necessidade de avançar com 

este processo e acelerar o ritmo das negociações. 

A próxima reunião com o SEAF está marcada para dia 20 de fevereiro sendo que poderão haver reuniões 

intercalares com a DG. Propôs ainda o SEAF que tentemos, a partir dessa data, reunir semanalmente de modo a 

agilizar o processo, proposta que o STI naturalmente subscreve. 

Consideramos que este processo deve ser partilhado com a organização no seu todo, ideia igualmente veiculada 

pela Sra. Diretora Geral. A nossa missão é contribuir para a melhoria das condições de trabalho dos nossos 

associados e esse é o pensamento que dirige todo o nosso trabalho. Estamos neste processo de boa-fé e espírito 

aberto e construtivo, contando com todos para alcançar o sucesso. 
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