
 
 

COMUNICADO N.º2/2020 DA DIREÇÃO NACIONAL DO STI – 28/01/2020 
 

QUESTÕES QUE NOS TOCAM A TODOS 
 

Caras e caros colegas, 

 

O STI subscreveu o Pré-aviso de greve emitido pela Frente Sindical coordenada pelo Sindicato dos Quadros 

Técnicos do Estado (STE) para a Greve Nacional da Função Pública, convocada para o próximo dia 31 de janeiro. 

Esta greve foi também decretada pelas duas Centrais Sindicais da Função Pública (CGTP e UGT). 

Ficam abrangidos por este Pré-Aviso todos os Trabalhadores da AT e da AT-RAM. 

Os principais motivos que levaram à convocação desta greve são, de um modo geral, preocupações transversais 

a toda a função pública, nomeadamente: 

 Aumento dos salários e das pensões com uma atualização geral de 3%; 

 Reposição dos dias de férias e atualização dos valores das ajudas de custo (sobre este ponto o STI 

apresentou contributo à Comissão Parlamentar do Orçamento e Finanças para alteração ao OE2020); 

 Preservação e contratação dos recursos humanos necessários para a prestação de serviço público de 

qualidade ao cidadão e às empresas, com o necessário rejuvenescimento dos quadros; 

 Revisão das carreiras ainda não revistas; 

 Revisão do sistema de avaliação do desempenho (SIADAP), com reposição do ciclo anual de avaliação e 

eliminação das quotas; 

 Fixação do valor do desconto para a ADSE em 2,5% da remuneração; 

 Inscrição na ADSE dos trabalhadores cujos vínculos laborais são regularizados ao abrigo do PREVPAP. 

Não sendo uma greve convocada devido a problemas específicos da Autoridade Tributária e Aduaneira, mas 

sendo esta subscrita pelas três frentes sindicais da Administração Pública, e, sendo os motivos invocados, 

também problemas reais que tocam aos Trabalhadores da AT, juntamo-nos de forma solidária a esta jornada de 

luta sindical, esperançados de que o Governo escute o grito de alerta e inicie processos de concertação que 

levem à resolução destes e de outros problemas na Administração Pública portuguesa. 

 

Saudações sindicais, 

A DIREÇÃO NACIONAL DO STI 

https://www.stimpostos.pt/agendas/oe-2020-contributo-do-sti/

