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NOTA INFORMATIVA | Nº 10/2018| A TODOS OS TRABALHADORES | 23/11/2018 

 
1. Pós-Graduação em Direito Fiscal Empresarial 

 
A Autónoma Academy - Universidade Autónoma de Lisboa, entidade parceira do STI, realizará a 12.ª 
edição da Pós-Graduação em Direito Fiscal 2018-2019, com vista ao desenvolvimento e 
aprofundamento de ferramentas de análise ao sistema fiscal português e às suas recentes reformas, 
bem como ao reforço da componente prática e apresentação de soluções para os problemas atuais no 
domínio da fiscalidade.  
A Pós-Graduação terá início, previsivelmente, na segunda quinzena do corrente mês de novembro. 
Para consultar o programa e condições, clique aqui. 
Os sócios do STI, e os primeiros quinze descendentes de associados, beneficiam de um desconto de 15% 
no valor das propinas.  
 
 

2. Consultoria Financeira 

Os pedidos de empréstimo ao Fundo Social de Emergência, criado para fazer face a despesas de 
educação, encargos com funeral e acorrer a casos urgentes, originados por razões de força maior, 
perante situações de grave carência económica, têm vindo a aumentar.  

Estamos conscientes que alguns pedidos são feitos para proceder ao pagamento de créditos já 
existentes, verificando-se um efeito “bola de neve”, criando-se situações verdadeiramente 
incomportáveis financeiramente.  

A pensar nestas situações consultámos a Solução Direta - https://solucaodireta.pt/ -, empresa de 
Consultoria Financeira que presta serviço de intermediação de crédito, capaz de negociar as melhores 
soluções de financiamento e poupança no mercado.  

Pontos de distinção no mercado 

 Análise de toda a situação financeira, estudo de viabilidade, negociação com condições 
preferenciais e muito competitivas no mercado atual; 

 Protocolo com as principais instituições bancárias e financeiras; 
 Negociação de cada processo individualmente de forma a garantir soluções adaptadas a cada 

perfil e necessidade financeira; 
 Imparcialidade quanto à entidade financiadora, é escolhido o parceiro com o qual for possível 

negociar as condições mais vantajosas; 
 Melhores taxas de mercado; 
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 Todo o processo é tratado gratuitamente, sem pagamentos antecipados. 

NOTA: Em caso de sucesso do processo, ou seja, com dinheiro em conta, será pago pelo sócio do 
STI, EXCLUSIVAMENTE, 5% daquele montante. 

Produtos 

 Crédito Consolidado 
Ao juntar todos os seus créditos num só, fica com uma única prestação e com um prazo de 
pagamento fixo, além de poder realizar algum projeto com um financiamento extra. 

 Crédito Pessoal 
 Crédito Habitação 

Os sócios interessados, porque enfrentam situações financeiras difíceis ou porque pretendem saber 
como aumentar o rendimento disponível, podem contactar telefónica e diretamente a Solução Direta, 
através do número 964464742 ou solicitar que seja contatado, indicando o horário mais adequado, 
através do email geral@creditodireto.pt . 

Quando solicitado, e previamente agendado, poderá ser feito atendimento personalizado e presencial 
na sede do Sindicato – Av. Coronel Eduardo Galhardo, 22-B – Lisboa ou na sede da Solução Direta – Rua 
Dr. Francisco Salgado Zenha, Lote 75, Loja 3 – Massamá. 

 

3. Programas de Fim-de-Ano 

A PONTO POR PONTO, Operador Turístico em Portugal, tem como objetivo criar e desenvolver o 
turismo cultural e temático. Divulgamos os programas apresentados: 

Para consultar todas as condições (programa, hotel, ementas, preços) clique em: 

 Fim de Ano na Rias de Galiza – 28 de dezembro a 01 de janeiro 
 Fim de Ano Castelhano – 29 de dezembro a 01 de janeiro 

Para consultar todas as condições (programa, hotel, ementas, preços) clique em: 

 

 

 
Saudações Sindicais, 
A Direção Nacional 
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