
 

 

Exmo. Senhor Presidente 

da 13.ª Comissão da Assembleia da República, da XIV Legislatura, 

Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e 

Poder Local (CAPMADPL-XIV) 

Dr. Fernando Ruas 

 

Assunto: Solicitação de audiência  

 

A Comissão de Trabalhadores (CT) do Instituto Nacional de Estatística (INE) vem 

solicitar o agendamento de uma audiência à Comissão de Administração Pública, 

Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, com vista a abordar a 

situação laboral dos trabalhadores do INE, cujas principais preocupações passamos a 

apresentar, de forma sucinta: 

 

1. A criação de uma Carreira Especial para todo o INE e não exclusivamente para o 

grupo dos técnicos superiores; 

2. A forma como foi operacionalizada a transição dos trabalhadores para a carreira 

especial de Técnico Superior Especialista de Estatística (TSEE), em 2015, na 

sequência da qual lhes foram retirados, injustamente e de forma absolutamente 

ilegal, todos os pontos acumulados resultantes das avaliações do SIADAP, 

excluindo-os do processo de descongelamento das carreiras iniciado em 2018 

(Ver parecer jurídico e exposição apresentada à Senhora Provedora de Justiça em 

anexo); 

3. A forma como foi operacionalizada a transição dos demais trabalhadores para a 

carreira do regime geral de Assistente Técnico, que veio privar cerca de 61% 

destes trabalhadores do direito ao pleno desenvolvimento da respetiva carreira 

profissional plasmado na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (Ver 

exposição apresentada à Senhora Provedora de Justiça em anexo); 

4. A falta de concretização das iniciativas e medidas de conciliação da vida 

profissional, pessoal e familiar, preconizadas designadamente no Programa 3 em 

Linha, na Lei do Orçamento de Estado para 2019 e na Proposta de Lei do 

Orçamento de Estado para 2020. 

Certos da atenção que esta solicitação merecerá a V. Exa., agradecemos o agendamento 

de uma audiência com a maior brevidade possível.  

 

 



Apresentamos os nossos melhores cumprimentos,  

 

A Comissão de Trabalhadores (CT) do Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE) 

 

Contactos:  

Domingos Rosário (Coordenador)  

218426100 – Extensão 1632 ou 966123671 

João Capelo (Coordenador-adjunto)  

218426100 – Extensão 1408  

 

Email: comissao.trabalhadores@ine.pt  
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