
43  ANOS DO STI 

Neste dia de aniversário lançamos a primei-

ra Magazine Digital do STI. 

A Direcção Nacional agradece a todos os 

Sócios que ao longo destes 43 anos deram 

tudo, muitas vezes com prejuízo da sua vi-

da familiar e profissional, para sermos hoje 

esta realidade incontornável, lutaram e lu-

tam sem tréguas pela dignificação dos Tra-

balhadores da Autoridade Tributária e Adu-

aneira e pelo engrandecimento do STI.  

STI, POR TI, PARA TI, CONTIGO!  

CICLO DE WEBINARS 2020 | GESTÃO DA MUDANÇA  

Durante o mês de Maio o STI está a realizar o CICLO DE WEBINARS – 

GESTÃO DA MUDANÇA, às sextas-feiras, das 17:30h às 18:30h, atra-

vés da plataforma ZOOM. Para aceder a estes seminários online basta 

fazer-se a inscrição e seguir o link que será enviado no email de confir-

mação. 

A conjuntura que enfrenta-

mos com o surto do Coro-

navírus – Covid19, levou-

nos, num curto espaço de 

tempo, a alterar as rotinas 

de forma abrupta, sem 

qualquer preparação, pro-

vocando alterações profun-

das no nosso quotidiano, profissional e pessoal. 

Nestes webinars convidamos especialistas em Autoliderança em Tele-

trabalho, Inteligência Emocional, Efeitos Psicológicos do Confinamento  

Forçado e Direitos Laborais em Teletrabalho que nos ajudarão a refletir 

e compreender os tempos que vivemos e saber que ferramentas temos 

ao nosso alcance para lidar com a mudança de forma construtiva, bem 

como perceber os nossos direitos laborais no contexto atual.  

PROTOCOLOS STI 

Dispõe o STI de acordos e protocolos com diversas entidades para bene-

ficio dos sócios. 

Este mês destacamos o comércio de bens de primeira necessidade que 

pode ser adquirido online como por exemplo: 

 Super Shopping 

 Peça de Fruta 

 Clube de Vinho Sabores 

Verifica as condições no nosso site. 

Vantagens exclusivas para sócios do STI 

Perguntas ou comentários? 

Envia um email para geral@stimpostos.pt ou liga para o 21 816 17 10 

AVALIADOR DE SINTOMAS PARA A COVID-19 

No contexto atual de combate à pandemia de COVID-19 e tendo em con-

ta o acesso limitado aos prestadores de cuidados de saúde, o STI infor-

ma que está  disponível um avaliador de sintomas específico para o 

COVID-19: 

Acessível pelo do Site Médis ou pela página do COVID-19; 

Que pode ser utilizado por qualquer Sócio, exceto em caso de emergên-

cia médica, grávidas, menores de idade. 

Consul ta o  separador  das  FAQ ’S 

no s i te  do STI  para  esc lareceres 

todas as  dúvidas sobre  o  plano 

de  cont ingência  COVID,  fa l tas ,  

fér ias  e  . te le t rabalho.  

Neste aniversário recordamos 

todos aqueles a quem deve-

mos o presente. 

Que continuemos a sua luta 

para merecermos o futuro. 

Ver vídeo do 43.º aniversário 

43 ANOS DE LUTAS E SUCESSOS 

Pedimos aos presidentes dos vários órgãos nacionais, regionais e distri-

tais do STI que partilhassem um testemunho da sua experiência como sin-

dicalistas do STI.  

STI, POR TI, PARA TI, CONTIGO! 

Acompanha-nos em 

PERGUNTAS FREQUENTES 

O STI está a desenvolver um siste-

ma de FAQ’s onde podes encontrar 

respostas a várias questões. 

Vê aqui. 
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