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FINALMENTE A PROPOSTA DO GOVERNO, MAS A LUTA NÃO ACABOU! 

Por inexistência de proposta articulada por parte do governo que desencadeasse o processo negocial da revisão de 
carreiras da AT, o STI convocou Greve e Concentração de Trabalhadores para o próximo dia 28 de fevereiro. 
 

A três dias da Greve e da Concentração convocadas pelo STI, recebemos ontem o documento articulado (já divulgado por 
todos os Trabalhadores), com a proposta inicial do Governo para negociação do Diploma de Carreiras da AT, acompanhada 
de convocatória para reunião com o SEAF para o dia 7 de março.  
 

Este passo dado pelo Governo, levou o STI a desconvocar a Greve e a Concentração de Trabalhadores, disponibilizando-
se para negociar. A proposta apresentada é a base do processo negocial, mas após uma primeira análise temos, como 
ponto de partida, que a mesma está muito aquém daquilo que são as justas e legítimas expectativas dos Trabalhadores.  
 

Nem vínculo, nem OPC, nem avaliação permanente como sistema de progressão por mérito, nem perspetivas reais de 
progressão na carreira, nem garantias de que todos os Trabalhadores que desempenham funções e contribuem para a 
missão da AT venham a ser integrados nas novas carreiras especiais.  
Nesta proposta temos: 

 AUTORIDADE SEM VÍNCULO 
 AVALIAÇÃO PERMANENTE QUE NÃO CONTA PARA PROGRESSÃO NA CARREIRA 
 CARREIRA SEM PERSPETIVAS DE PROGRESSÃO NEM PROMOÇÃO 
 ARBITRARIEDADE NA NOMEAÇÃO DE CHEFIAS  
 FALTA DE GARANTIAS NA TRANSIÇÃO PARA A NOVA CARREIRA ESPECIAL  
 IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO NA CARREIRA ESPECIAL DOS TRABALHADORES DAS CARREIRAS GERAIS E DAS 

CARREIRAS INFORMÁTICA 
 

Esta é a base que o Governo apresenta para negociação e cabe agora ao sindicato demonstrar que esta proposta não 
serve os trabalhadores da AT. 
 

Nas últimas semanas, por via da divulgação do documento articulado do STI, os Trabalhadores empenharam-se em refletir 
sobre as suas carreiras e apresentaram diversas propostas ao sindicato. Todas elas nos mereceram atenção e apreço. Este 
trabalho, que desde já voltamos a enaltecer, será tido em consideração na contraproposta que apresentaremos ao 
Governo, no dia 7 de março. 
 

Agradecemos ainda o apoio de todos os que se inscreveram para participar na concentração de dia 
28 e apelamos a que todo o empenho demonstrado até aqui não esmoreça até vermos as nossas 

justas e legítimas aspirações alcançadas e expressas preto no branco. 
 

STI – Tão forte quanto tu quiseres 

Saudações Sindicais, 
A Direção Nacional 


