
 

COMUNICADO | Nº 2/2019| A TODOS OS TRABALHADORES | 14/01/2019 

 

Caras e Caros Colegas, 

 

Considerando que a AT tem como Missão a defesa da Sociedade Portuguesa, em matéria de 
Controlo da Política Fiscal do Estado, de Regulação, Inspeção e Fiscalização, e de Proteção e 
Segurança na Fronteira Externa nacional e europeia, e os compromissos internacionais assumidos 
pelo Governo nestas matérias; 
 
Considerando que para o cumprimento destas Missões, a AT precisa de estar dotada de meios 
humanos e materiais organizados de forma eficiente e eficaz; 
 
Considerando que desde a criação da AT em 2012 (por fusão nesta entidade das DGCI, DGAIEC e 
DGITA) não se procedeu a qualquer revisão dos estatutos de carreiras; 
 
Tendo ainda em conta a falta de resposta do Governo quanto à urgência do processo de revisão das 
Carreiras Especiais da AT, com evidentes prejuízos para o Estado e para os Trabalhadores da AT; 
 
As Direções do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) e da Associação Sindical dos 
Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira (APIT) reuniram-se em 8 de janeiro de 2019, tendo 
concordado na necessidade de, urgentemente, ser iniciado o processo de revisão das Carreiras 
Especiais da AT, subordinado aos seguintes princípios enquadradores: 
 

1. Reconhecimento efetivo da AT como Órgão de Polícia Criminal; 
 
2. Atribuição de Vínculo de Nomeação Definitiva a todos os trabalhadores das Carreiras 
Especiais da AT; 
 
3. Constituição de Carreiras Especiais adaptadas às áreas funcionais da AT; 
 
4. Transição integral de todos os trabalhadores das atuais carreiras especiais para as 
futuras carreiras especiais; 
 
5. Formação permanente, motivadora e promovedora de progressão; 
 
6. Integração dos atuais suplementos remuneratórios nos vencimentos base. 



 
Concordaram ainda pela necessidade de serem abertos imediatamente todos os procedimentos 
concursais congelados. 
 
No sentido de atingir estes objetivos, os dois sindicatos entenderam ser necessário desenvolver 
formas de sensibilização da opinião pública e de reivindicação junto do Governo. 
 
Para tal, concluíram pela necessidade de dar continuidade a este processo de diálogo e 
consensualização agora encetado. 
 
 

STI – Tão forte quanto tu quiseres! 

 

Saudações sindicais, 

A Direção Nacional 


