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Caras e caros Colegas,  

Como é do conhecimento de todos, em 21 de novembro de 2012 foi aberto (Aviso n.º 15564/2012, 

publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 255) concurso interno de admissão a período experimental de 

1000 postos de trabalho, para a categoria de inspetor tributário, nível 1, da carreira de inspeção tributária, grau 

4 do grupo de pessoal da administração tributária (GAT), o qual veio a ter início em 12-01-2015. 

Tratou-se do maior estágio de sempre na Inspeção Tributária e Aduaneira e o primeiro que formou 

pessoal para as duas áreas, a Tributária e a Aduaneira. Antes mesmo de começar já o STI lutava e argumentava 

junto dos RH para que os locais de estágio fossem ao encontro das expectativas dos Trabalhadores, bem como 

pela criação do polos que vieram a ser decisivos no minorar dos problemas finais nas colocações. 

Este procedimento concursal tem suscitado muitas dúvidas e insatisfação, às quais o STI sempre esteve 

atento e atuante. De entre elas, podemos destacar a demora na marcação da data da prova final que, diga-se, 

não teve carácter eliminatório devido aos esforços desenvolvidos pelo Sindicato, assuntos sobre os quais nos 

pronunciamos através dos Comunicados N.º 6/2016, de 20 de abril e N.º 9/2016, de 16 de junho. Lembremos, 

também, que não fosse o esforço do STI os estagiários não tinham tido a possibilidade de optar pelo vencimento 

de origem, razão que levou vários colegas a desistir em procedimentos anteriores. 

Pese embora em 2016 (Comunicados N.º 11/2016, de 25-07-2015, N.º 14/2016, de 28-11-2016) 

tenhamos alertado para a necessária celeridade na conclusão dos procedimentos tendentes à finalização do 

período experimental, bem como para a possibilidade de os estagiários serem deslocados para o mais perto 

possível da sua área de residência, a verdade é que em 2017, como podemos recordar pela leitura da Nota 

Informativa N.º16/2017, de 23-05-2017, ainda assistimos a movimentos de indignação face à demora do estágio 

e incerteza quanto ao seu términus.   

Através daquela Nota Informativa, que não podemos aqui deixar de transcrever, alertámos que “Se é 

verdade que o estágio teve um primeiro teste sem grandes polémicas, já o segundo, com a introdução de muitas 

questões de IRC, quando este imposto não devia sair, e o terceiro teste, com muitas questões polémicas, algumas 

das quais com respostas contrárias à opinião dos maiores especialistas de Portugal em fiscalidade, tornaram, 

por responsabilidade do Júri, este estágio, no mais conflituoso de sempre. Acresce que, o tempo que o Júri levou 



a analisar as reclamações, para no fim considerar que no teste mais polémico e mais reclamado, não houve erros 

na formulação das perguntas, justifica ainda mais conflitualidade, pois não houve a humildade de reconhecer as 

falhas e criar um ambiente pacificador.”. 

Estão, certamente, a questionar a razão de estarmos a relembrar o período de estágio dos colegas “IT-

1000”, quando no passado dia 09 de novembro realizaram o segundo teste do ciclo de avaliação permanente, 

mas é premente realçar que aqueles colegas têm vindo a enfrentar permanentes inovações/alterações, desde 

o período experimental até ao atual ciclo de avaliação permanente, nunca vistas noutros concursos, para outras 

categorias. 

Aliás, aquando da primeira prova de avaliação permanente, alertámos pelo Comunicado N.º 8/2018, de 

01 de agosto, que do Aviso de publicação da marcação do teste resultou a alteração significativa da estrutura 

de prova, face às anteriores provas de avaliação para a mesma carreira, categoria e funções, sem que tenha sido 

dada qualquer explicação aos Trabalhadores sobre a razão de tal alteração. 

 

Porém, mais uma vez, através de Informação da DSGRH/Divisão de Recrutamento e Mobilidade, de 29 

de outubro, dez dias antes do teste, os interessados tomaram conhecimento que “ O Grupo II do teste, não inclui 

as matérias referentes ao “Código Aduaneiro da União” e “Gestão de Projetos”, situação injusta e penalizadora 

para os colegas que exercem funções exclusivamente na área aduaneira e informática, vendo-se privados de 

optar por responder, no Grupo II, às matérias com as quais trabalham exclusivamente no seu quotidiano, e que 

melhor espelhariam os seus conhecimentos.   

O Sindicato questionou, por ofício de 05 de novembro, aquela alteração, comunicada dez dias antes do 

teste, invocando desrespeito pelos princípios da igualdade, da justiça, da imparcialidade e da boa-fé, e solicitou 

que o Grupo II previsse todas as matérias elencadas no ponto 2 do Aviso 12369/2019, de 2 de agosto, podendo 

o avaliado “optar por responder a determinado número de questões de entre o total que for apresentado” ou, 

em tempo útil fossem indicados os fundamentos para a exclusão daquelas matérias, conforme Informação da 

DSGRH/Divisão de Recrutamento e Mobilidade, de 29 de outubro de 2019. 

 

Contudo, em 06 de novembro, a Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos veio comunicar 

que a informação divulgada “ (…) em complemento das informações já transmitidas conforme aquele Aviso, 

clarifica, de novo, a questão da fundamentação, esclarecendo também que o Grupo II (“questões de escolha 

múltipla”) não incluí as matérias referentes ao “Código Aduaneiro da União” e “Gestão de Projetos” – tal 

esclarecimento não altera, todavia, as matérias sobre as quais o teste vai incidir (referidas em 1)), logo carece 

de sentido qualquer dúvida sobre o timing da informação de 29/10/2019, bem como qualquer invocação de 

(alegado) tratamento desigual dos trabalhadores que integram o ciclo.” 

Não podemos deixar de questionar estas mudanças, ainda mais quando o teste de conhecimentos está 

a gerar uma onda de indignação quanto à extensão e complexidade da prova. Temos de perguntar, como é 

possível aferir as competências profissionais relativas às funções que os trabalhadores desempenham quando 



nem o tempo dado para a leitura do enunciado da prova (20m) foi suficiente?! Mais, questionamos se foi prévia 

e devidamente testada a razoabilidade da realização da prova, em três horas, com respostas devidamente 

fundamentadas, por parte de técnicos que não tivessem tido prévio conhecimento das soluções? E isto porque 

sendo o Júri que a fez a testá-la, sabendo as respostas de antemão, o teste pedagógico, a ter sido feito, 

naturalmente, não pode ser considerado válido. 

 

Como já inúmeras vezes denunciámos, não podemos considerar adequado que os ciclos de avaliação 

estejam sujeitos a critérios díspares, altamente subjetivos, por vezes mesmo a simples estados de espírito ou 

humor, dependentes exclusivamente da Comissão de Avaliação que ao momento lidera os processos. Mais grave 

ainda, eventualmente inconstitucional, é o facto da entidade recorrida ser nestes processos precisamente o 

mesmo grupo de pessoas que elabora a prova, o que como é bom de ver, não faz sentido absolutamente 

nenhum. O STI propôs a criação da Academia da AT, onde estas e outras questões estariam resolvidas. O 

Governo não aceitou! 

 

A gestão dos recursos humanos nem sempre se tem regido por regras claras, transparentes e iguais 

entre as diferentes carreiras/categorias, tratando-se por vezes de forma diferente o que é igual ou muito 

semelhante, e vivendo-se assim num clima de injustiça e desigualdade entre colegas.  

  

Acreditamos que os problemas agora vividos não se venham a verificar no futuro, se o novo 

Regulamento de Avaliação Permanente assentar, como defendemos, em dois pilares fundamentais: 

uniformidade de critérios e transparência. 

 

No seguimento do pedido de reunião urgente, junto do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos 

Fiscais, por ofício de 06 de setembro, para juntos começarmos a trabalhar na elaboração do referido 

Regulamento, conforme vontade manifestada durante o processo de negociação coletiva, o Sindicato já teve 

uma primeira reunião técnica com a Administração. Aguardamos agora o desenvolvimento deste projeto. 

 

Esta prova exige que se tomem medidas imediatas! Assim, o STI irá consultar um professor académico 

em matérias fiscais, externo à AT, de modo a que seja efetuada uma análise rigorosa à prova, quer do ponto de 

vista fiscal quer do ponto de vista pedagógico, para que possamos ter um parecer isento e imparcial sobre esta 

matéria. 

 

A AT deverá tomar medidas que atenuem os efeitos nefastos que esta inenarrável prova irá ter no 

percurso profissional destes Trabalhadores que diariamente demonstram a sua competência e aptidões, e de 

forma alguma deverá o Júri utilizar este descontentamento generalizado para através de manobras dilatórias 

atrasar a conclusão do procedimento de nomeação como it2 sob pena de continuar a prejudicar este grupo de 

IT. 



 

O STI irá solicitar de imediato uma reunião urgente à Sra. Diretora Geral da AT sobre esta matéria, onde, 

de forma clara, irá apresentar o seu protesto e exigir a tomada de posições. 

 

Estamos atentos às vossas preocupações, e tudo faremos para vos apoiar. 

 
 
 
 

STI – TÃO FORTE QUANTO TU QUISERES! 

 

Saudações Sindicais 

A Direção Nacional. 
 


