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NOTA INFORMATIVA | Nº 3/2018 | A TODOS OS TRABALHADORES |20/02/2018 

ASSUNTO: COLETÂNEA TRIBUTÁRIA ANOTADA 2018, DA PwC. 
 

A Direção Nacional do STI estabeleceu um protocolo com a 

PricewaterhouseCoopers (PwC) e com a REI DOS LIVROS, 

com quem a PwC editou a coletânea para disponibilizar aos 

Sócios do STI um desconto exclusivo de 35% sobre o preço 

de capa da obra. 

 

O Processo de aquisição é semelhante ao dos anos 

anteriores, isto é diretamente no site da REI DOS LIVROS. 

Não há, neste caso, necessidade de envio de cheques, 

impressão do cupão, digitalização e envio por mail, etc. 

 

Neste caso bastará: 

1.  Aceder ao site da REI DOS LIVROS - LINK PARA A PÁGINA 

DO REI DOS LIVROS PARA ENCOMENDAR; 

2. Registar-se no site, e 

3. A partir daí efetuar a encomenda. Ao efetuar a 

encomenda irá definir a forma de pagamento que pretende. Podendo, entre outras, utilizar o pagamento 

por multibanco, neste caso o sistema irá gerar automaticamente os códigos para poder efetuar 

posteriormente o pagamento em qualquer ATM, ou no Banco online. 

 

Para beneficiar do desconto exclusivo para os Sócios do STI deverá inserir aqui o código: sti2018. 

 

https://www.reidoslivros.pt/loja/direito/coletanea-tributaria-anotada/
https://www.reidoslivros.pt/loja/direito/coletanea-tributaria-anotada/
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Para poder visualizar o desconto de 35% exclusivo para associados STI deverá adicionar a Coletânea ao “Carrinho 

de compras”, inserindo no campo “Código do cupão” o seguinte código: sti2018. A confirmação da qualidade de 

Sócio será efetuada à posteriori diretamente entre a Editora e o STI. 

 

 
 

Informa-se ainda que o PVP da “Coletânea” é de 39,90€ e o preço para os Sócios do STI será de 25,94 €uros. 

Os portes são gratuitos para envios para Portugal (Continente e Regiões Autónomas). 

Mantém o fator distintivo da obra, ou seja, a identificação da doutrina de referência, das instruções administrativas 

da AT e da jurisprudência dos tribunais judiciais, do tribunal arbitral e do tribunal de justiça europeu, indispensáveis à 

interpretação das disposições dos diferentes códigos tributários. Para 2018 mantém-se a edição num único volume, 

houve um incremento de conteúdo e aumentou-se a gramagem do papel para facilitar o seu manuseamento. 

 

Para além do desconto da editora, os Sócios do STI podem ainda ser comparticipados em 50% do valor pago. 

Nos termos do Regulamento de Comparticipação na Aquisição de Livros Técnicos e Outro Material de Carácter Técnico 

Profissional, "O STI comparticipará na aquisição de livros, publicações, assinaturas ou suportes informáticos 

comprovadamente de carácter técnico profissional, desde que não ultrapasse um exemplar de cada obra editada, no 

montante de 50% sobre o preço de custo com o limite 60 Euros anuais por Sócio." 

 

Saudações Sindicais 

A Direção Nacional. 

Para beneficiar do desconto exclusivo para os 
Sócios do STI deverá inserir aqui o código: 
sti2018 

 


