INFORMAÇÃO
SINDICAL
Revisão das Carreiras da AT

Reunião com o Secretário de
Estado dos Assuntos Fiscais
O SINTAP/FESAP reuniu com o Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António
Mendes, onde ainda estiveram presentes a Diretora-geral da AT, o Subdiretor-geral para os
Recursos Humanos, bem como uma representante da Senhora Secretária de Estado da
Administração Pública e Finanças.
Concluídas as reuniões de auscultação das organizações sindicais, o Governo declarou que
tomou boa nota das posições e contributos dos sindicatos e afirmou que estava em condições
de emitir um despacho com os Princípios Orientadores do Projeto de Revisão das Carreiras
dos Trabalhadores da AT, cujo conteúdo já tivemos oportunidade de conhecer e que aponta
para o incompreensível sentido da neutralidade orçamental.
Comprometeu-se o Governo a apresentar um Projeto de Revisão das Carreiras e um
calendário negocial até final de maio ou início de junho. Aponta o despacho no sentido de as
especificidades próprias das carreiras tributárias e aduaneiras se distinguirem pelo conteúdo
funcional e serem provavelmente integradas numa carreira única, o que não se compreende,
não aceitando o SINTAP qualquer possibilidade de destruição das carreiras tributárias e
aduaneiras.
O SINTAP vê também com muitas reservas a criação de uma Academia no seio da AT, por
falta de enquadramento legal, mas também por já existir um centro de formação que
responde plenamente às necessidades formativas dos trabalhadores da AT.
Nesta reunião, fomos ainda informados que o descongelamento das progressões já está
concluído para mais de 6 mil trabalhadores, bem como ainda a mobilidade entre carreiras. No
âmbito das carreiras gerais, está já concluída a mobilidade de 57 Assistentes Técnicos para
Técnico Superior e de 79 Assistentes Operacionais para Assistente Técnico, em virtude de
possuírem as habilitações exigidas para o efeito.
Assim, consideramos a reunião positiva, esperando que tão brevemente quanto possível o
SINTAP possa estar na posse da Proposta de Revisão de Carreiras, pela qual esperamos há
cerca de uma década, com um calendário negocial que não seja para arrastar no tempo e que
valorize efetivamente as carreiras da Autoridade Tributária.
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