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REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DOS ASSUNTOS FISCAIS 

A Direção Nacional reuniu esta quarta feira com o Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais para 

abordar as questões que afetam os trabalhadores e dependem de decisão da Tutela, tendo sido pedida 

calendarização para a abertura do concurso de transição das carreiras subsistentes e para a regulamentação dos 

diversos diplomas complementares ao DL 132/2019, bem como para a abertura dos concursos de promoção 

para as carreiras aduaneiras, informáticas e do Centro de Estudos Fiscais. 

O SEAAF reconheceu mais uma vez o atraso de um ano e comprometeu-se com o seguinte calendário: 

Até ao final do 1.º trimestre de 2021 – Abertura do concurso do art.º 38.º - Carreiras Subsistentes.  

No 2.º Trimestre de 2021 – Negociação dos diplomas complementares, nomeadamente o do novo regime de 

Avaliação Permanente. 

Quanto ao concurso do art.º 38.º, o SEAAF transmitiu que se encontra em conversações com a SEAEP com vista 

a estabelecer os moldes de abertura do concurso, tendo o STI reforçado, mais uma vez, a posição de que esta 

norma transitória ao novo diploma das carreiras especiais visa reconhecer o know how, as competências 

demonstradas e comprovadas ao longo de décadas em que os colegas das carreiras subsistentes servem a AT, 

pelo que a abertura do mesmo deve ser feita urgentemente e o próprio procedimento deve ser agilizado de 

forma a compensar o incumprimento do prazo estabelecido na lei para a sua abertura. 

Quanto aos concursos de promoção para as carreiras aduaneiras, carreiras informáticas e do Centro de Estudos 

Fiscais, o SEAAF informou que todos os concursos foram propostos para abertura à Secretaria de Estado do 

Orçamento e que os mesmos foram aprovados com limitação do número de acessos. O STI transmitiu que a 

limitação do número de acessos se revela uma injustiça, uma vez que o mesmo não se verificou em nenhum dos 

restantes concursos de promoção que foram abertos para as restantes carreiras da AT. 

PEDIDO DE REUNIÃO COM A DIREÇÃO GERAL DA AT 

Existindo muitos outros assuntos que afetam a dignidade profissional e as condições de trabalho dos 

trabalhadores, cuja resolução cabe à Direção-Geral, foi pedida reunião que foi agendada para o próximo dia 17 

de fevereiro, para obter respostas às várias questões que constam do memorando que foi enviado e que podes 

consultar clicando no link abaixo. 

MEMORANDO COM QUESTÕES DOS TRABALHADORES DA AT 

STI – POR TI, PARA TI, CONTIGO! 

Saudações sindicais, 

A Direção Nacional 

https://www.stimpostos.pt/wp-content/uploads/2021/02/memorando-reuniao-questoes-dos-trabalhadores-comunicado-2-2021.pdf

