
 
 

MEMORANDO 
Questões dos Trabalhadores em 2021-07-01 

 
CONCURSO DE TRANSIÇÃO CARREIRAS SUBSSITENTES – ART.º 38.º DL 132/2019 

 Que diligências têm sido efetuadas junto da Tutela no sentido de promover a abertura 
do concurso? 

NOVO SISTEMA DE AVALIAÇÃO PERMAMENTE 
 Que diligências têm sido efetuadas junto da Tutela no sentido de sensibilizar para a 

necessidade de urgente regulamentação do Novo Sistema de Avaliação Permanente, 
tendo em conta a injustiça que muitos trabalhadores sentem relativamente ao Regime 
de Carreiras anterior? 

MOVIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS  
 Qual a razão para a demora na conclusão do movimento? 
 NOVO REGULAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS – Quando está previsto e quais os 

termos? 

PROCEDIMENTOS EM FALTA  
 Qual a razão para não terem ainda aberto os concursos não abertos em dezembro de 

2019 para as carreiras Aduaneiras, Informáticas e Centro de Estudos Fiscais, tendo em 
coisa que os mesmos já têm autorização do Governo? 

 Concursos carreiras Informáticas – Progressões automáticas não carecem de despacho 
e há colegas que já reúnem as condições, porque não foram ainda feitas?  

PROCEDIMENTOS EM CURSO  
 CONCURSOS DE PROMOÇÃO ABERTOS EM DEZEMBRO 2019 

 Qual a justificação para o atraso na produção de efeitos dos concursos? 
 Concurso TATAP/ITP – Quais as diligências efetuadas para evitar que as 500 reclamações 

apresentadas protelem a produção de efeitos indefinidamente? 
 

MOBILIDADES INTERCARREIRAS 
 MIC Carreiras Especiais – Para quando se prevê a conclusão dos procedimentos? Quais 

os motivos para o atraso na consolidação das MICO? Por que motivo estão ainda a ser 
pedidos elementos aos trabalhadores que deveriam já constar desde o início? Porque 
continuam retidos nos SF de origem estes trabalhadores cuja transferência já se 
verificou no movimento de 2019? 

 Por que motivo não foi ainda dada resposta aos Requerimentos para reposicionamento 
remuneratório, nem foi enviada a Nota Informativa sobre o posicionamento 
remuneratório após a consolidação da mobilidade que a DSGRH se propôs enviar? 

 MIC para VAA – Por que motivo não está ainda consolidada a MIC para VAA?  
 MIC Carreiras Gerais – Por que motivo não estão ainda consolidadas as MIC de 

Assistente Técnico para Técnico Superior? No caso de desajustamento funcional de que 



 
 

forma poderão estes trabalhadores integrar a MIC para as Carreiras Especiais anunciada 
pela NI da DSGRH de 28/06/2021? 

AVALIAÇÃO PERMANENTE IT1000 

 Qual a razão para as 27 Reclamações apresentadas em dezembro 2020, não estarem 
ainda apreciadas? Que diligências estão a ser tomadas para corrigir esta situação?  

CURSO DE CHEFIAS 
 Qual o ponto da situação do Curso de Chefias e quais serão os critérios para admissão 

ao curso? 

CURSO DE USO E PORTE DE ARMA 
 Para quando se prevê o início do processo de formação de formadores da Inspeção 

Tributária e Aduaneira, com vista a avançar com o plano de formação e certificação 
previsto no n.º 3 do art.º 14.º do DL 132/2019? 

DIVULGAÇÃO de CONCURSOS 
 Não obstante a publicação na Bolsa de Emprego Público, o STI sugere que os mesmos 

sejam divulgados por email a todos os trabalhadores. 

DESAJUSTAMENTO FUNCIONAL 
 Quais as diligências efetuadas no sentido de terminar com situações de desajustamento 

funcional na AT de trabalhadores Assistentes Técnicos da Carreira Geral? 

TELETRABALHO 
 O Teletrabalho é obrigatório nos concelhos com risco elevado e os contribuintes estão 

a dirigir-se aos concelhos limítrofes para serem atendidos. Quais as diligências da AT 
no sentido de promover o Atendimento Presencial por Marcação? 

 Utilização de equipamentos pessoais – Quais as diligências efetuadas no sentido de 
promover a dotação de equipamentos de trabalho ou de compensação pelo uso de 
equipamentos pessoais? 

CAT 
Não obstante a necessária reformulação da forma de funcionamento do CAT na AT, 
subsistem os seguintes problemas que carecem de resolução imediata: 

 Horários – Continua a haver diferenças substanciais nos horários dos trabalhadores afetos 
ao CAT, consoante o entendimento de cada Chefe de Serviço. Que diligências estão a 
ser tomadas para uniformizar as instruções relativamente aos horários? 

 Serviços com falta de pessoal – Por que razão não são os serviços com falta de pessoal, 
nomeadamente durante o período de férias, dispensados de afetar trabalhadores ao 
exercício de funções no CAT, em detrimento de outros serviços na AT em que este 
problema não se verifica? 

EQUIPAMENTOS DE TRABALHO 
 Os pedidos da AT para reforçar o número de equipamentos de trabalho são em número 

manifestamente insuficiente para suprir todas as necessidades existentes. Quais as 
diligências tomadas no sentido de reforçar a aquisição de novos equipamentos de 
trabalho? 



 
 
PRÉ-REFORMA 

 Já existe resposta da DGAEP e do Ministério da Defesa quanto à contagem do tempo em 
serviço militar e da contabilização do suplemento? 

SIADAP  
 Está prevista a renegociação dos objetivos de SIADAP, nomeadamente os relacionados 

com a cobrança coerciva, tendo em conta os constantes despachos do SEAAF para 
flexibilização de pagamentos? 

ESTACIONAMENTO ANA 
 Por que motivo a AT não se pronunciou e de que forma vai assegurar o estacionamento 

para os colegas em funções nos aeroportos nacionais? 

SST 
 Qual o ponto da situação da implementação dos Serviços SST e Medicina do Trabalho 

na AT? 
 Que iniciativas estão previstas no âmbito da prevenção e combate aos riscos 

psicossociais a que os trabalhadores da AT estão sujeitos? 

Doenças Incapacitantes 
 O Despacho conjunto n.º A-79/89-XI, de 22/09, não engloba doenças incapacitantes que 

têm atingido trabalhadores da AT e que acabam por perder o direito ao suplemento 
remuneratório. Quais as diligências efetuadas no sentido de corrigir esta situação? 

COVID-19  
 Quais as diligencias efetuadas no sentido de se contratarem seguranças para fazer o 

acolhimento nos serviços de maior afluência? 
 Quais as diligências no sentido de garantir que todos os serviços estão a cumprir com 

as normas sanitárias, ao nível de EPI e desinfeção dos espaços? 
 DF Faro – Qual o enquadramento para estar a ser solicitada informação aos 

trabalhadores sobre quem foi vacinado, bem como informação sobre se membros do 
agregado estiveram em contacto com casos prováveis de infeção? 

 

 


