
OS SÉNIORES DO STI  

A DN considera relevante dar voz a 

TODOS os que fazem parte desta 

grande casa que é o STI. 

Depois de conhecermos os testemu-

nhos dos presidentes dos órgãos naci-

onais, distritais e regionais e de conhe-

cermos uma perspectiva do teletraba-

lho dos Delegados Sindicais, hoje parti-

lhamos os testemunhos dos Séniores 

do STI, os nossos sócios aposentados. 

 

Conhecer a visão destes colegas e do que representa para eles terem ser-

vido a AT e serem sócios do STI, que será certamente partilhada por mui-

tos outros colegas, ajuda-nos a consolidar o espírito de união, tão importan-

te para nos fortalecermos e enfrentarmos os nossos desafios. 

CICLO DE WEBINARS 2020  

Direito Tributário e Aduaneiro—Perguntas&Respostas 

Na primeira quinzena do mês de Setembro, o STI desenvolveu mais um 

ciclo de webinars, desta vez subordinado ao tema Direito Tributário e Adu-

aneiro—Perguntas e Respostas, com vista a ajudar a esclarecer dúvidas 

sobre as várias matérias do direito fiscal e aduaneiro. 

Tivemos connosco especialistas das várias matérias para responder às 

questões colocadas pelos sócios, relacionadas com situações decorrentes 

do exercício normal das funções na AT ou com a preparação para provas 

de conhecimentos.   

PROTOCOLOS STI 

Perguntas ou comentários? 

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

PROPOSTAS OE 2021 

O STI pediu reuniões com os vários 

grupos parlamentares  e partidos po-

líticos para apresentação de propos-

tas a contemplar no próximo orça-

mento de estado, no sentido de se-

rem repostos os dias de ferias que 

foram retirados aos funcionários pú-

blicos, serem atualizados os valores 

das ajudas de custo e transporte e 

ser reposta a isenção de custas em 

processos judiciais interpostos pelas 

associações sindicais. 

STI, POR TI, PARA TI, CONTIGO! 

Acompanha-nos em 

FARMÁCIA 

Os Serviços Sociais do STI colocam ao dispor dos seus beneficiários e 

respetivo agregado familiar um conjunto de condições vantajosas ao abri-

go dos protocolos de parceria celebrado com Farmácias por todo o territó-

rio.  

No site do STI, separador SOCIAL/PROTOCOLOS/FARMACIA, podes 

consultar as condições especiais para Sócios. 

EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO 

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 en-

sino, deverá ser apresentada declaração emitida pelo Sindicato, compro-

vativa da qualidade de associado. 

CONSELHO GERAL ONLINE 

Nos dias 23 e 24 de Julho de 2020 o Conselho Geral do STI, decorreu pela 

primeira vez, em videoconferência.  

Os vídeos com excertos das intervenções dos vários órgãos nacionais e 

das várias delegações regionais e distritais do país, que participaram nesta 

reunião, estão disponíveis para consulta na área reservada do site.  

Consul ta o  separador 

das  FAQ ’S no s i te  do 

STI  para  esc lareceres 

dúvidas rela t ivas aos 

sócios  aposentados  

Vantagens Exclusivas para Sócios do STI 

Consulta AQUI Todos os Protocolos 

 

Para informação mais 

detalhada, consulta no 

site do STI o separador 

SOCIAL/PROTOCOLOS/

EDUCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Se não conseguiste participar  

nos webinars, poderás assis-

tir aos mesmos em diferido. 

 

Para isso faz login na área 

reservada do site do STI e 

consulta o separador AÇÕES 

DE FORMAÇÃO. 

Foi convocada a Assembleia Geral ordinária, nos termos da alínea a), do 

n.º 2 do artigo 24.º, e para os efeitos do previsto na alínea b), do nº 2 do 

artigo 33º, ambos dos Estatutos do Sindicato dos Trabalhadores dos Impos-

tos , para o próximo dia 10 de outubro, com início às 10,00 horas, por vide-

oconferência, através da plataforma ZOOM, com transmissão a partir do 

Auditório da sede do STI, sito à Av. Coronel Eduardo Galhardo, n.º 20 -A, 

em Lisboa. 

 

 

 

 

Para consultares a ordem de trabalhos e fazeres a inscrição clica no botão 

abaixo! 

O prazo de serviço médico online gratuito for prorrogado até 31 de Dezem-

bro. Recordamos que todos os sócios do STI podem usufruir deste serviço 

Médico Online, que permite a realização de consultas médicas por telefone 

e videochamada na APP Médis, sem terem de sair de casa. 

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 podes ir ao médico sem sair de casa! 

MÉDICO ONLINE GRÁTIS 

Clica nas imagens para veres um pequeno vídeo do CG 

Ao longo deste ano de 2020 o STI tem procurado sensibilizar para o Assé-

dio Moral no Trabalho. 

Foi realizado o webinar Assédio Moral no Trabalho— Como Reconhecer e 

Prevenir, que se encontra disponível para visualização na área reservada 

do STI. 

 

 

 

No âmbito da formação sindical 

o STI vai realizar uma ação so-

bre  “ASSÉDIO MORAL LABO-

RAL”, no próximo dia 25 de se-

tembro, destinado aos dirigen-

tes sindicais. 

 

Se és dirigente sindical ins-

creve-te, até 22 de setembro, 

em www.stiforms.pt 

  

ASSÉDIO LABORAL 
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