
 

 
ELEIÇÃO PARA A DIREÇÃO REGIONAL DOS AÇORES 

MANIFESTO ELEITORAL 
 

Nos termos do art.º 6º do Regulamento Administrativo e de Apoio Logístico aos Atos 

Eleitorais, é apresentado o Manifesto Eleitoral da Lista Candidata à Direção Regional dos Açores. 

 

A Direção Regional dos Açores terá como primordial compromisso a defesa dos interesses e 

anseios de todos associados, quer no plano individual, ou coletivo, profissional ou particular, sem 

preferir, carreiras ou funções, títulos ou cargos, aduaneiros ou tributários. Todos são importantes no 

desenvolvimento dos objetivos da AT, e na dignificação do serviço público de qualidade e de 

excelência, que prestamos. 

A DRA empregará todos os meios ao seu alcance, e sempre na prossecução dos Estatutos do 

STI, utilizando a via negocial adstrita aos sindicatos, para influenciar as políticas governamentais, 

no que diz respeito ao emprego, desenvolvimento pessoal e profissional de todos os colaboradores, 

e higiene, saúde e segurança nos locais de trabalho, nomeadamente. 

O cumprimento de todo o acervo legislativo referente a todas as carreiras da AT terá de ser 

implementado e concluído, em toda a sua dimensão, sem atropelos, insubordinação ou desmando, à 

margem dos interesses legítimos de cada carreira, ou estatuto profissional. 

Todos sabemos que os assuntos mais prementes, e aqueles que os sócios mais anseiam por 

uma resolução célere, prendem-se com os concursos, a mobilidade intercarreiras, e as 

reclassificações, nomeadamente. 

O nosso foco vai cingir-se principalmente, na defesa daqueles, cujas reivindicações não têm 

sido atendidas pela Administração, e como tal, a DRA e o STI, vão, para além do esforço já 

despendido, continuar a exercer pressão junto da Senhora Diretora-geral, no sentido de serem 

atendidas as legais e justas aspirações, dos funcionários da AT. 

A Higiene e Segurança o Trabalho é desde sempre um fator a considerar no desempenho do 

fator trabalho dos colaboradores da AT. É imprescindível que se garantam boas condições de 

higiene, de segurança e bem-estar, em todas as instalações da AT. Desde o ar condicionado, ao 

arejamento, à luminosidade, e aos pavimentos, tudo é importante para motivar os trabalhadores da 

AT. 

 A falta de material de escritório, a escassez de viaturas de serviço, a insuficiência de 

fardamento adequado, ou as estadias em unidades hoteleiras condignas, aquando das deslocações 



em serviço, são temas que estarão sempre à discussão, e sempre com propostas de melhorias por 

parte da DRA e do STI. 

O caminho não se afigura fácil, antes pelo contrário, e a DRA contará com todos, e com cada 

um dos associados que exercem funções na Região Autónoma dos Açores, para que o próximo 

mandato se exerça com firmeza, assertividade, com persistência, e com respeito por todos aqueles 

que, dirigindo ou executando, enaltecem as insígnias da Autoridade Tributária e Aduaneira. 

 

O Candidato a Presidente da DRA, 

António Pinto 

 

 


