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ASSUNTO: SUSPENSÃO IMEDIATA DO ATENDIMENTO PRESENCIAL E GARANTIA DA
SEGURANÇA DE TODOS OS TRABALHADORES DA AT

Caras e caros colegas,
Dado o estado de alerta do país devido à propagação do novo coronavírus COVID-19, o STI
defende que, todo o atendimento presencial nos serviços da Autoridade Tributária e Aduaneira
(AT) deve ser suspenso de imediato, tendo em conta a existência de canais alternativos de
atendimento, como o e-mail, telefone (Centro de Atendimento Telefónico da AT) e o E-balcão do
Portal das Finanças. Devem ainda ser reduzidos os controlos aduaneiros ao mínimo.
O STI defende também que nos casos em que exista exposição direta dos trabalhadores e nos
serviços essenciais que não possam ser executados em teletrabalho, como é o caso da maioria
das funções aduaneiras e de algumas funções da informática, devem ser respeitadas as normas
emitidas pela DGS, relativamente aos espaços e ao cumprimento das regras de desinfeção, bem
como têm de serem garantidos todos os equipamentos de proteção individual necessários.
A Direção Nacional do STI estabeleceu, ao longo do fim de semana, contacto com o Senhor
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, no sentido de apelar ao encerramento do atendimento
presencial na AT, a partir de segunda-feira, e a que o maior número possível de trabalhadores
exerçam funções em regime de teletrabalho, com prioridade para aqueles que se encontram em
grupos de risco de infeção pelo novo coronavírus COVID-19 - nomeadamente trabalhadores com
doenças crónicas e doenças do foro cardiorrespiratório.
Há poucos minutos tomámos conhecimento das instruções enviadas a todos os trabalhadores,
que preveem o encerramento dos serviços com atendimento presencial, que se fará
exclusivamente por pré-marcação. A alínea b) das referidas instruções prevê o encerramento das
portas dos serviços e as alíneas e) e f) preveem o teletrabalho para trabalhadores de grupos de
risco.
Assim, reiteramos que, apesar do avanço das medidas hoje anunciadas pela AT, todo o
atendimento presencial, incluindo o que será efetuado por marcação, deve ser suspenso. E que
todas as funções que obriguem a contacto com público, nomeadamente as relacionadas com o
controlo da fronteira externa, devem ser reduzidas ao mínimo.

Este é um momento crítico para o país e cada um de nós deve contribuir para a contenção do
vírus, tomando as devidas medidas de proteção individual e distanciamento social. Qualquer
trabalhador com sintomas ou que tenha tido contacto com pessoas infetadas deve ficar em casa
e comunicar à chefia.
A Direção Nacional agradece a todos os que nos têm reportado situações e reforçamos o pedido
a todos os colegas, em especial aos Delegados Sindicais, de que continuem a reportar as situações
em que a segurança de algum trabalhador possa estar em causa, por falta de encerramento ao
público ou por não estar a ser garantido o exercício das funções em condições segurança.
O foco principal de atenção da AT neste momento deve ser a proteção da saúde e segurança dos
seus trabalhadores e dos utentes. Este é, de momento, o foco principal de atenção do STI, que
continuará a acompanhar a evolução da situação, até que a segurança de todos os trabalhadores
da AT fique assegurada.

Saudações sindicais,
A Direção Nacional

