
TEMPOS DE MUDANÇA 

Os últimos meses foram tempos de mudança e (re)adaptação, sobre os 

quais importa refletir pensar o futuro. 

Contámos com a colaboração de al-

guns Delegados Sindicais, pedindo o 

seu depoimento sobre a vivência em 

tempos de pandemia, qual a perspetiva  

sobre o teletrabalho e a conciliação da 

vida laboral com a vida familiar, assim 

como a forma como influenciou o desempenho da função de Delegado Sin-

dical e que desafios esperam no futuro com esta nova realidade de possí-

veis funções à distância.  

Conhecer estes testemunhos, que serão certamente partilhados por muitos 

outros colegas, ajuda-nos a fortalecer para enfrentar os nossos desafios. 

CICLO DE WEBINARS 2020 |  

SST—Segurança e Saúde no Trabalho 

Após o sucesso do primeiro ciclo de webinars, o Sindicato dos Trabalhado-

res dos Impostos deu continuidade aos Ciclos de Webinars STI, com mais 

um ciclo de três webinars, que iniciou no dia 19 de Junho. 

Nesta série de webinars subordinada ao tema Segurança e Saúde no Tra-

balho, o objetivo foi o de introduzir, sensibilizar e consciencializar os nos-

sos associados para várias temáticas ligadas às condições de trabalho e à 

SST. 

Estivemos à conversa com especialistas que nos falaram e esclareceram 

sobre as necessidades e obrigações legais das organizações no contexto 

atual, o enquadramento do assédio moral no trabalho e a implementação 

dos serviços de SST na Administração Pública. 

Se não conseguiste participar nos webinars, poderás assistir aos mesmos 

em diferido na área reservada, separador AÇÕES DE FORMAÇÃO, no 

site do STI. 

PROTOCOLOS STI 

Vantagens exclusivas para sócios do STI 

Consulta aqui todos os protocolos 

Perguntas ou comentários? 

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

REUNIÃO COM O SEAF 

No passado dia 18 de junho, a Direção Nacional do STI reuniu com o Sr. 

Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, com o objetivo de transmitir ao 

responsável político pela Autoridade Tributária e Aduaneira a urgência 

sentida pelos trabalhadores na resolução dos muitos assuntos relaciona-

dos com as suas carreiras, que se encontram pendentes de resolução.  

José Moreno, Ana Gamboa e Luis Ferraz da DN, António Marques                                                  
representante das estruturas Distritais e Regionais do STI  

O novo regime de carreiras especiais da AT, estabelecido no DL n.º 

132/2019, de 30/08, ainda não foi regulamentado, sendo que todos os pra-

zos estabelecidos para essa regulamentação já foram ultrapassados, ur-

gindo retificar esse atraso com o estabelecimento de um calendário para 

resolução dos vários assuntos.  

Num momento de grande incerteza face ao rumo que o país pode tomar 

em consequência do estado pandémico, a rápida concretização dos vá-

rios procedimentos em curso contribuirá para fomentar a motivação profis-

sional e reforçar o clima de confiança entre os Trabalhadores e a Tutela, 

clima esse fundamental para o bom cumprimento da missão da AT, que se 

revela determinante para ajudar o país a atravessar este momento crítico.  

STI, POR TI, PARA TI, CONTIGO! 

Acompanha-nos em 

TURISMO 

Com as viagens internacionais sujeitas a enormes restrições, e num ano 

que devemos mais do que nunca apostar em férias cá dentro, o Turismo 

de Portugal lançou a plataforma digital “Clean & Safe”, onde poderás con-

sultar todas as empresas turísticas que se empenham  em cumprir os re-

quisitos de higiene e segurança sanitária decorrentes das orientações da 

Direção Geral de Saúde, com vista a aumentar e garantir o grau de confi-

ança e segurança de todos. Com igual intuito foi criado o selo “Clean & 

Safe” para todos os aderentes. 

Todas as entidades de turismo parceiras  do STI têm o selo Clean&Safe. 

No site do STI, separador SOCIAL/PROTOCOLOS/TURISMO, podes con-

sultar as condições especiais para Sócios. 

 

EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO 

Aproxima-se a fase de inscrições para o ano letivo de 2020/2021.  

No âmbito das parcerias celebradas entre o STI e diversas entidades de 

ensino, os sócios e descendentes podem beneficiar de condições especi-

ais. 

No ato da matrícula, ou dentro do prazo concedido pela instituição de ensi-

no, deverá ser apresentada declaração emitida pelo Sindicato, comprovati-

va da qualidade de associado. 

 

 

 

 

 

Poderás, ainda, aceder a formação técnica online promovida pela       

APOTEC - Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade, en-

tidade parceira do Sindicato, beneficiando das mesmas condições que têm 

os sócios da APOTEC, no que se refere à participação nas ações de for-

mação promovidas por aquela entidade, devendo para tal proceder ao re-

gisto na plataforma eletrónica da APOTEC. 

 

MÉDICO ONLINE 

Na Nota Informativa N.º 9/2020, de 30/03/2020, informámos que os sócios 

do STI poderiam usufruir do serviço Médico Online, prestado pela Médis, 

que permite a realização de consultas médicas por telefone e videochama-

da na APP Médis, sem terem de sair de casa. 

Nessa altura estava previsto que este serviço fosse gratuito até 31 de 

Maio, mas este prazo foi prorrogado para 31 de Agosto do corrente ano. 

Este serviço da Médis é a única solução disponibilizada pelas seguradoras 

no mercado, com o Médico Online disponível 24h/dia não só por voz, mas 

também por videochamada. 

Isto permite, sem sair da App Médis, aceder a uma sala de espera virtual 

durante 5-10 minutos e ter uma consulta de imediato com um Médico por 

videochamada.  

Relembramos que também está disponível neste serviço o acesso a um 

Médico Pediatra nos dias úteis das 09h00 às 21h00. 

Agora pode ir ao médico sem sair de casa! 

Consul ta o  separador 

das  FAQ ’S no s i te  do 

STI  para  esc lareceres 

todas  as  dúvidas  so-

bre  o  SEGURO DE  

SAÚDE MÉDIS  

PARCERIA GALP+/STI 

A Galp criou um micro site para os sócios do STI poderem requerer o seu 

cartão Galp+ 

Desta forma podes solicitar diretamente o teu cartão no site sem necessi-

dade de posterior ativação. 

Após o pedido no site, o cartão será enviado para ti diretamente pela 

Galp. 

Se ainda não tens pede o teu cartão GALP+ / STI para obteres      

descontos em combustíveis! 

Para informação mais 

detalhada, consulta no 

site do STI o separador 

SOCIAL/PROTOCOLOS/

EDUCAÇÃO 

O STI EM ADAPTAÇÃO À NOVA REALIDADE 

Ao longo da Pandemia o STI continuou a trabalhar desenvolvendo iniciati-

vas que acrescentem valor aos associados, como é o caso dos seminá-

rios online (webinars).  

Também as reuniões sindicais, para analisar, debater e decidir sobre a 

atividade sindical, que antes eram realizadas sobretudo fisicamente, pas-

saram a realizar-se à distância. 

Vê AQUI um pequeno vídeo sobre as reuniões sindicais antes e depois 

da Pandemia. 
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