
 
 

MEMORANDO 
Reunião com a DG 2021-02-17 

Questões dos Trabalhadores 

 DL 132/2019 - Art.º 38.º - CONCURSO DE TRANSIÇÃO  
 Qual o ponto da situação? Que diligências têm sido feitas no sentido de garantir que o 

procedimento compensará os trabalhadores pelo atraso de um ano na sua abertura? 

 DL 132/2019 – NOVO SISTEMA DE AVALIAÇÃO PERMANENTE  
 Quando será disponibiliza a proposta articulada do Regulamento? 
 Qual a data da próxima reunião de trabalho? 

 MOVIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS 
 Vagas – Qual a razão de não terem sido disponibilizadas todas as vagas existentes 
 Questões relacionadas com o movimento de chefias (níveis dentro do cargo, 

nonénio/sexénio) 
 Para quando se prevê a colocação dos trabalhadores? 
 Quando será disponibilizada proposta para o Regulamento definitivo? 

 CHEFIAS 
 Curso de chefias – Quando se prevê a realização do curso? Quais os moldes em que será 

realizado? 
 Novo Concurso de Chefias - Quando se prevê? 

 PROCEDIMENTOS EM FALTA 
 Quando abrem os concursos não abertos em dezembro para as carreiras Aduaneiras, 

Informáticas e Centro de Estudos Fiscais, entretanto aprovados pela SEAF? 
 Para quando se prevê a concretização dos Procedimentos de mobilidade para Técnicos 

Superiores em desajuste funcional? 
 Para quando se prevê nova abertura de Procedimentos de mobilidade de Assistente Técnico 

para Técnico Superior? 

 PROCEDIMENTOS EM CURSO 
 CONCURSOS ABERTOS EM DEZEMBRO - Qual a razão para a não estarem ainda publicadas 

as listas finais? Quais as diligências adotadas no sentido de concluir estes procedimentos? 
 MOBILIDADES INTERCARREIRAS 

o Para quando se prevê a conclusão das MIC não orgânicas? Quando se prevê a 
consolidação das MIC orgânicas? Qual o fundamento para continuar a reter a 
transferência dos colegas das MIC orgânicas, cujos procedimentos avaliativos já 
estão concluídos?  

o Qual o estado da apreciação do Requerimentos para reposicionamento 
remuneratório? 

 AVALIAÇÃO PERMANENTE IT1000 – Qual o estado da apreciação dos Recursos e 
Reclamações? 



 
 

 SIADAP 
 Para quando se prevê a revisão do SIADAP? Que propostas tem a AT no sentido de 

melhorar o sistema, tornando-o mais justo, com ciclos anuais, eliminação do sistema de 

quotas, entre outros? 

 TELETRABALHO 
 Adaptação das Regras do Teletrabalho à AT 
 Que diligências estão a ser tomadas com vista à melhoria do acesso à rede informática? 
 Para quando está previsto dotar a AT de equipamentos para os trabalhadores em 

teletrabalho? 
 Necessidade de formação em competências básicas para utilização da tecnologia de 

trabalho à distância.  

 CAT 

 Horários – Para quando a harmonização das regras para todas as unidades orgânicas? 
 Equipamentos – Para quando o reforço de equipamento telefónico e auriculares para todos 

os trabalhadores em funções no CAT? 
 Face aos muitos constrangimentos reportados relacionados com o reforço do CAT nos SF, 

que tem provocado uma extrema sobrecarga de trabalho, estão previstas alterações ao 
regime de funcionamento do CAT, nomeadamente a sua reestruturação orgânica, com 
recrutamento interno e formação especifica? 

 Está prevista formação e reforço no apoio técnico aos colegas que foram alocados a estas 

funções? 

 BREXIT / IVA (fim da isenção art.º 23.º/26.º CAU) 
 Que medidas foram criadas para reforçar os serviços aduaneiros? 

 ESTACIONAMENTO GRATUITO 
 Face à intenção da entidade concessionária dos Aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Funchal 

e Ponta Delgada (ANA/VINCI) passar a cobrar, a partir de 1 de março, as avenças de 

estacionamento aos trabalhadores da AT que lá exercem funções, quais as diligências 

efetuadas pela AT no sentido de evitar tal cobrança, ou assegurar o pagamento da mesma? 

 Qual a viabilidade de a AT encetar negociações com entidades concessionárias de 

estacionamento nos vários concelhos do país, no sentido de que os trabalhadores da AT em 

funções nos respetivos concelhos, possam usufruir de estacionamento com estatuto de 

morador? 

 SST  
 Qual o ponto da situação da implementação dos Serviços de SST na AT? 

 COVID-19 – NOVAS MEDIDAS 
 Vacinação – Que diligências têm sido efetuadas pela AT e qual a razão de os trabalhadores 

que desempenham funções presenciais, nomeadamente funções de controlo aduaneiro, 
inspeção externa e atendimento presencial não estarem ainda incluídos nas prioridades do 
Plano de Vacinação? 

 Que medidas estão a ser tomadas para garantir a desinfeção dos espaços entre turnos? 
 Medição de temperatura – necessidade de clarificação das regras 
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