
AOS TRABALHADORES 
DA AUTORIDADE 
TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA
O SERVIÇO PÚBLICO  E O VÍNCULO 
PÚBLICO DE NOMEAÇÃO
SÃO FUNDAMENTAIS PARA A DEFESA 
DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES!
A Federação Nacional do Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Publicas 
e  Sociais  (FNSTFPS)  informou os trabalhadores  da  Autoridade  Tributária  e 
Aduaneira  (AT)  através  de  comunicado,  publicado  em  Fevereiro  2013,  do 
resultado  da  reunião  que  então  tivemos,  com  o  Secretário  de  Estado  do 
Assuntos Fiscais, reunião em que, como informámos, nos foram apresentadas 
meras  generalidades  sobre  a  reestruturação  das  carreiras  tributária  e 
aduaneira que são subsistentes, sobre o fundos FET e FEA, sobre o estatuto 
jurídico e funcional dos trabalhadores da AT, que considerámos inaceitáveis, 
porém  em  momento  algum  fomos  informados  de  que  iria  haver  qualquer 
suspensão do pagamento dos referidos fundos.
A FNSTFPS e os  trabalhadores da AT 
sabem  que,  desde  Fevereiro,  este 
Governo, do PSD/CDS, a soldo da troika 
FMI/BCE/UE,  já  mudou  “mil  e  uma 
vezes” de estratégia, para atingir o seu 
objectivo  ideológico  para  a 
Administração  Pública  -  a  sua 
destruição! 
Deste modo,  desvaloriza os serviços e 
as funções públicas,  preparando a sua 
privatização,  o  que  passa  pelo 
despedimento  de  trabalhadores  e  pela 
redução  salarial   e  naturalmente  os 
trabalhadores  da  AT  sabem  que  não 
estão “numa ilha”.
Estes  objectivos  constavam  do 
documento  que  foi  entregue  aos 
sindicatos  pelo  SEAF,  escondidos  em 
ideias  como,  “  A  optimização  dos 
recursos  humanos  das  três  direcções-
gerais,  obedecendo  a  um  princípio  de 
simplificação  de  carreiras  que  visará, 

considerando  a  especificidades 
existentes,  verificar  quais  as  carreiras 
que  se  mantêm  com  vínculo  de 
nomeação e a simplificação de carreiras, 
através  da  definição  de  novos 
instrumentos  de  mobilidade  interna  na 
AT”.
Quanto aos fundos, o SEAF remeteu o 
assunto para uma discussão autónoma 
em paralelo ou depois, da discussão das 
carreiras profissionais.
Perante  este  cenário  que  não  sofreu 
alterações até ao momento, a FNSTFPS 
reafirma, em defesa dos trabalhadores e 
do Serviço Publico que prestam que:  

O governo, antes de partir para um 
processo  de  negociação  de 
carreiras, deveria proceder a uma 
avaliação  do  desempenho da  AT, 
pois a que chega aos sindicatos e 
à  comunicação  social  é  bastante 
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negativa,  por  isso  deve  ser 
questionada;
Insistimos  na  manutenção  do 
vínculo  de  nomeação  para  todos 
os  trabalhadores  da  AT, 
designadamente,  das  carreiras 
tributária  e  aduaneira, 
considerando as suas funções de 
autoridade  e  de  inspecção  e 
verificação;
A  definição  do  ingresso  na 
carreiras  pelo  nível  III  e  a 
necessária  transição  das  actuais 
carreiras  com  outro  nível  de 
ingresso;
O respeito pela especificidade das 
carreiras  da  área  tributária  e 
aduaneira;
A  integração  dos  suplementos 
(FEA e FET), no vencimento base, 
respeitando as normas da Lei 12-
A/2008;
Definição  de  um  sistema  de 
Avaliação,  adequado  às  áreas 
funcionais da AT.

A  nossa  Federação,  não  pactua,  ao 
contrário  de  outros,  com  visões 
privatizadoras  dos  serviços  públicos, 
apresentadas  oportunisticamente  como 
forma  de  resolver  problemas  dos 
trabalhadores e do serviço prestado aos 
cidadãos. 
Consideramos que os trabalhadores e o 
País,  estão  mais  protegidos  pelo 
estatuto público -  vínculo de nomeação, 
regime  de  exclusividade,  de 
incompatibilidades,  estatuto  disciplinar 
dos  trabalhadores  da  Administração 
Pública-  e  manifestamos  o  nosso 
afastamento  da  utilização  de 
reivindicações  de  interesses  pouco 
claros.
Os trabalhadores podem contar  com a 
nossa  Federação  para  a  defesa  dos 
seus direitos e interesses, contando com 
a  sua  disponibilidade  para  a  luta  em 
torno  dos  reais  objectivos  aqui 
reafirmados e que se jogam no plano da 
luta dos trabalhadores da Administração 
Pública  e  da  AT,  no  plano  geral  e 
sectorial.  

MANTÉM-TE  ATENTO,  INFORMA  E  INFORMA-TE 
JUNTO DO TEU SINDICATO!

SINDICALIZA-TE!
Lisboa, 15 de Maio de 2013
A FNSTFPS


