
 

NOTA INFORMATIVA | Nº 8/2019 
 

A TODOS OS TRABALHADORES | 11/05/2019 
 

ASSUNTO: 42.º ANIVERSÁRIO DO STI 

 

 

 

anos depois da sua criação oficial, o STI 

conta atualmente com  

Sócios, distribuídos por todo o território 
nacional, em 40 Direções de Serviços ou 
equivalentes nos serviços centrais da AT, 
21 direções de finanças, 15 alfândegas, 
342 serviços de finanças, 16 delegações 
aduaneiras e 10 postos aduaneiros, o que 
faz com que seja o sindicato de todos os 
trabalhadores da Autoridade Tributária 
e Aduaneira. 

 

Muitos foram os Sócios que ao longo 
destes 42 anos deram tudo, muitas vezes 
com prejuízo da sua vida familiar e 
profissional, para sermos hoje esta 

realidade incontornável, lutaram e lutam sem tréguas pela dignificação dos Trabalhadores 
da Autoridade Tributária e Aduaneira e pelo engrandecimento do STI. 

 

Ao comemorarmos 42 anos não podemos deixar pois de recordar todos esses homens e 
mulheres a quem devemos o presente e continuar a sua luta para merecermos o futuro. 

A negociação de uma reestruturação de carreiras é sempre um momento de grande 
tensão. Manter-nos unidos e coesos em torno da única organização sindical 
verdadeiramente representativa de TODOS os Trabalhadores da Autoridade Tributária e 
Aduaneira é, sem dúvida, uma condição fundamental para atingirmos os nossos objetivos 
de defesa intransigente e sem tréguas de uma carreira digna. 

 



Neste momento particularmente difícil da nossa vida coletiva, ser sindicalizado, numa 
organização sindical com 42 anos de luta e de defesa dos Trabalhadores, pode fazer a 
diferença entre ter quem o apoie sem restrições e estar sozinho e de alguma forma 
desamparado. 

 

O STI hoje proporciona ainda aos seus Sócios um conjunto alargado de benefícios, situação 
única no panorama sindical português, de que destacamos: 

 O Fundo de Ação Social; 
 O Seguro de Saúde; 
 O Apoio Jurídico; 
 O apoio na formação; 
 Outros benefícios associativos. 

A descrição mais aprofundada de todos os benefícios do STI, pode ser consultada aqui. 

 

Divulgamos hoje o vídeo promocional do STI realizado com a colaboração de Delegados 
Sindicais de todo o País, que participaram na I Jornada Sindical do STI e que poderá 
consultar aqui. 

 

VIVA O STI! 

 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES 

 
 

Saudações Sindicais, 
 

A Direção Nacional 
 

 

 

 

 

 

https://www.stimpostos.pt/wp-content/uploads/2019/05/breve-resumo-das-regalias-dos-socios-janeiro-2019.pdf
https://www.stimpostos.pt/agendas/42-o-aniversario-do-sti/

