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O STI reuniu no dia 7 de novembro com o SEAF, tendo estado presentes a DG e uma representante da DGAEP, 

de acordo com a convocatória efetuada por aquela Secretaria de Estado, para discutir a revisão de carreiras. 

A referida convocatória mencionava o envio oportuno da documentação de suporte à reunião, envio esse 

que não ocorreu. 

No momento da reunião fomos confrontados com o documento que foi hoje divulgado por todos os 

Trabalhadores, pela DSGRH. Ficámos desiludidos perante este quadro, pois aguardávamos que nos fosse 

entregue o projeto de diploma, tal como o SEAF se tinha comprometido nas reuniões anteriores. 

Muito embora este documento contemple uma das principais reivindicações do STI, que é o Grau de 

Complexidade Funcional 3, o mesmo apresenta-se demasiado ambíguo relativamente às restantes 

reivindicações, razão que nos leva a ter muitas reservas sobre o seu alcance, pelo que no decurso da reunião 

frisámos a necessidade de nos ser enviado, com caráter de urgência, o articulado de forma a que o possamos 

analisar em profundidade. 

Sendo este um processo em construção não podemos deixar de, mais uma vez, sublinhar que continuamos 

a pugnar por: 

- Avaliação Permanente como método privilegiado de progressão  

- Reposição do Vínculo de Nomeação 

- Estatuto de Órgão de Polícia Criminal 

- Garantia da transição para o Grau 3 

- E todos os demais elencados no modelo conceptual defendido pelo STI  

Em suma, o documento que nos foi apresentado ficou aquém do que era a expectativa dos Trabalhadores da 

AT, que desempenham a sua missão e zelam pelo cumprimento de prazos, bem como dos objetivos que lhes 

são atribuídos, trabalhando arduamente com empenho, brio profissional e recurso a trabalho não 

remunerado fora de horas para alcançar as metas definidas. É este o empenho que gostaríamos de ver 
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expresso por parte dos nossos interlocutores. Pelo que, chegados a esta altura, esperávamos ter já em nossa 

posse, para negociar, um documento mais elaborado. 

A Direção Nacional está em contacto com toda a estrutura sindical e, no próximo dia 21, todos os dirigentes 

nacionais, regionais e distritais estarão reunidos presencialmente para analisar e decidir sobre os aspetos da 

negociação que estiverem objetivados no articulado que esperamos nos seja disponibilizado brevemente ou, 

em alternativa, sobre as formas de luta a desenvolver. 

 

STI, tão forte quanto tu quiseres! 

 

Saudações Sindicais 

A Direção Nacional 


