
 

NOTA INFORMATIVA | Nº 16/2019 
 

A TODOS OS TRABALHADORES | 24/10/2019 
 

ASSUNTO: - Protocolo com a Universidade Católica 

| Curso Executivo Fiscalidade Intensiva (Edição 

Porto e Lisboa); 

- Protocolo ÁREAS EDITORA | “SISTEMA FISCAL 

PORTUGUÊS e Outra Legislação Fundamental”; 

- Protocolo GALP; 

- Protocolo com a Vida Económica. 

- Seguro de Saúde. 

 

 

Tendo vários Sócios do STI manifestado interesse no Curso supra referido, o Sindicato dos Trabalhadores dos 

Impostos estabeleceu contactos com a Católica Porto Business School, dos quais resultou a assinatura de um 

protocolo de colaboração que garante aos Sócios do STI um desconto de 10 % na propina do Curso Executivo 

Fiscalidade Intensiva (Edição Porto e Lisboa). 

 

Poderá consultar mais informação sobre o curso: 

CURSO EXECUTIVO DE FISCALIDADE INTENSIVA 

CRONOGRAMA | EDIÇÃO DO PORTO 

CRONOGRAMA | EDIÇÃO DE LISBOA 

BOLETIM DE CANDIDATURA 

 

 

 

CURSO EXECUTIVO FISCALIDADE 
INTENSIVA

https://www.stimpostos.pt/wp-content/uploads/2019/10/fiscalidade-intensiva.pdf
https://www.stimpostos.pt/wp-content/uploads/2019/10/cronograma-cefi-4a-ed_outubro.pdf
https://www.stimpostos.pt/wp-content/uploads/2019/10/cronograma-cefi-lisboa.pdf
https://www.stimpostos.pt/wp-content/uploads/2019/10/boletim-fiscalidade-intensiva.pdf


 
 
O STI celebrou protocolo com a Áreas Editora, através do qual os associados beneficiam de um desconto de 25% 
sobre o p.v.p. em todos os livros editados há mais de um ano e 10% de desconto sobre o p.v.p. em todos os livros 
editados há menos de um ano, exceto nas situações permitidas por lei, caso em que o desconto será o supra referido.  
 

Áreas Editora | Catálogo Sistema Fiscal  

https://www.stimpostos.pt/wp-content/uploads/2019/10/areas-editora_catalogo-saida-sistema-fiscal.xlsx 
 
As encomendas poderão ser feitas através de e-mail geral@areaseditora.pt, com indicação do número de sócio-STI, 

e acompanhadas do comprovativo de pagamento, a fazer através do: IBAN PT50 0035 0542 0001079113019 

 

SISTEMA FISCAL PORTUGUÊS – CÓDIGOS FISCAIS E OUTRA LEGISLAÇÃO FUNDAMENTAL - 16.ª Edição (setembro de 
2019), de José Manuel Martins Marreiros. 
 
Está disponível a 16.ª edição do SISTEMA FISCAL PORTUGUÊS | Consulte a CAPA E INDICE 
em -   https://www.stimpostos.pt/wp-content/uploads/2019/10/k_ficha_indices-1.pdf 
 
Adquira o livro em condições especiais 

 Preço com desconto - €29.63 – SÓ para as primeiras 300 encomendas. 

P.v.p €39,50 

 Superado o volume de encomendas antes indicado, o valor a pagar é €35.55 

 Oferta de portes de envio 

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." 

 
 

 
 

Ao abrigo do protocolo celebrado entre o STI e a Vida Económica pode adquirir o Direito Aduaneiro da União 
Europeia, anotado e remissivo por 36,45€. 
 

PROTOCOLO ÁREAS EDITORA | "SISTEMA FISCAL 
PORTUGUÊS E OUTRA LEGISLAÇÃO 

FUNDAMENTAL"

VIDA ECONÓMICA - DIREITO 
ADUANEIRO 2019

https://www.stimpostos.pt/wp-content/uploads/2019/10/areas-editora_catalogo-saida-sistema-fiscal.xlsx
mailto:geral@areaseditora.pt
https://www.stimpostos.pt/wp-content/uploads/2019/10/k_ficha_indices-1.pdf


 
 

Tem 4 opções para efetuar o pagamento: 
1. Cheque; 
2. Transferência bancária para o IBAN indicado no cupão infra (deve posteriormente enviar comprovativo da 
transferência bancária devidamente identificado para o mesmo mail encomendas@vidaeconomica.pt, em conjunto 
com o cupão preenchido); 
3. Pode solicitar o envio da referência para pagamento por multibanco, indicando para o efeito o seu mail; 
4. À cobrança. Neste caso tem um acréscimo de 4 Euros para despesas de envio e cobrança. 
 
Para qualquer esclarecimento adicional basta entrar em contacto com a VIDA ECONÓMICA, para 
encomendas@vidaeconomica.pt ou 223399400 

mailto:encomendas@vidaeconomica.pt


 

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." 
 
 

 
O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos estabeleceu um novo protocolo com a Galp, que permitirá aos Sócios 
do STI ter descontos em combustível sempre que abastecer. Assim, serão emitidos novos cartões para todos os Sócios 
(Continente e Regiões Autónomas) que serão brevemente expedidos pela GALP. 
 

Ao abrigo deste protocolo serão concedidos os seguintes descontos: 
 
• 7 cênt/lt de desconto em Portugal Continental e Madeira, em abastecimentos iguais ou superiores a 25 litros, e 
consumo superior a 50 litros no mês anterior. Sem este consumo, desconto de 6 cênt/lt. Em abastecimentos 
inferiores a 25 litros, 4 cênt/lt de desconto; 
 

• Desconto fixo de 4 cênt/lt nos Açores, até 60 litros; 
+ 1 cênt/lt de desconto com a aquisição de uma lavagem ou uma garrafa de gás no mesmo ato de compra; 
 

• Desconto fixo de 3 cênt/lt em Espanha, em abastecimentos a partir de 20 litros. 
 
 

 
CSEIA MÉDICA DO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOSJUDICIAIS 
 

Após consulta ao mercado afim de aferir as condições apresentadas a Direção Nacional do STI decidiu, face ás 
propostas apresentadas, adjudicar o Seguro de Saúde a partir de janeiro de 2020 à MÉDIS. Estamos certos de que 
esta decisão corresponde aos anseios de muitos dos Sócios do STI. 
 
Em breve, e oportunamente, serão dadas informações mais detalhadas sobre o contrato de seguro com a Médis. 
 

STI – TÃO FORTE QUANTO TU QUISERES! 

 

Saudações Sindicais 

A Direção Nacional. 
 

PROTOCOLO GALP

SEGURO DE SAÚDE


