
 

COMUNICADO | Nº 10/2018| A TODOS OS TRABALHADORES | 24/10/2018 

 
O STI apresentou, em conjunto com a Frente Sindical informal que integra com o STE, o SNPL, o SE e o 
SIPE, á semelhança aliás de praticamente todas as estruturas sindicais representantes dos Trabalhadores 
da Administração Pública, Aviso-Prévio de greve para o dia 26 de outubro próximo. 

Porque, para além de Trabalhadores da Administração Fiscal, somos Trabalhadores da Administração 
Pública, não podemos, nem queremos, deixar de manifestar o nosso descontentamento pela forma 
como temos sido tratados nos últimos 10 anos. Assim, para se iniciar a tão apregoada “normalização” 
da Administração Pública, consideramos fundamental: 

 Uma política de rendimentos como instrumento de uma justa repartição da riqueza; 

 Atualização dos salários e das pensões que minimizem a perda do poder de compra dos 
trabalhadores e aposentados, com uma atualização de 3%; 

 Atualização do valor do subsídio de alimentação para € 6; 

 Descida da taxa do desconto para a ADSE, para 2,5%, a pagar em doze meses e não em catorze; 

 Despenalização das reformas antecipadas para as carreiras contributivas longas com 
eliminação do fator de sustentabilidade; 

 Revisão das carreiras ainda não revistas; 

 Revisão do SIADAP, com extinção das quotas e reposição da harmonização. 
 
Os trabalhadores da AT devem dar um sinal claro de que estão unidos e determinados na justa luta pelos 
seus direitos, sejam eles de caráter geral e comuns a toda a Administração Pública, sejam eles de caráter 
mais específico, como é o caso, nomeadamente, de: 

 Degradação das condições de trabalho e do parque informático; 

 Completa rotura dos recursos humanos; 

 Falta de formação profissional adequada ao grau de exigência das nossas funções; 

 Recusa em posicionar no índice remuneratório adequado, os trabalhadores que progrediram na carreira 

em resultado da avaliação permanente; 

 Inexplicável demora na concretização dos procedimentos de mudança de nível já concluídos 

São muitas as razões para os Trabalhadores da AT aderirem à greve do próximo dia 26 de outubro! 

STI – TÃO FORTE QUANTO TU QUISERES! 

Saudações Sindicais 

A Direção Nacional. 


