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Primeiro ano de mandato num ano atípico
No primeiro ano de mandato da Direção Nacional, aos desafios inerentes e
expectáveis em qualquer início de ciclo,
somou-se o desafio de enfrentar os
efeitos de uma Pandemia inesperada.
Às já muitas preocupações dos trabalhadores da AT com as suas carreiras e condições de trabalho, somaram-se as preocupações com a
saúde e o risco de infeção por Covid-19 sobretudo para quem está na
linha da frente, quer em funções aduaneiras, quer no terreno em funções de inspeção tributária e no atendimento presencial, além das
preocupações com o teletrabalho sem compensação por utilização de
meios próprios, a reafetação a novas funções, sem a devida formação, para reforço do CAT e E-balcão, entre outras.
O STI tem feito pressão junto da Administração e da Tutela e tem participado de forma ativa e construtiva na apresentação de propostas que assegurem os interesses dos trabalhadores. Não podemos consentir que a Pandemia continue a servir de pretexto para adiar ainda mais a resolução daquilo que tem que ser resolvido!
Apesar de distantes fisicamente uns dos outros, temos que manter o
contacto, a solidariedade e a proximidade! O STI tem feito uso dos
meios digitais disponíveis para contrariar o isolamento e distanciamento impostos. A boa informação e a união de toda a estrutura sindical são fatores fundamentais para termos um STI ainda mais forte
na defesa do interesse de todos!
Todos juntos, contamos contigo para que 2021 seja um ano de concretizações, que tragam maior dignificação às carreiras e condições de trabalho
de todos os Trabalhadores da AT!

STI - POR TI, PARA TI, CONTIGO!

MANTÉM-TE INFORMADO DE TODA A ATIVIDADE SINDICAL
CONSULTA REGULARMENTE O BOLETIM DE NOTÍCIAS NO SITE

STI NA IMPRENSA
O STI tem procurado alertar para as situações
que preocupam os trabalhadores, também através da imprensa. Clica nos links para ver as últimas notícias:
STI QUER SUSPENSÃO DE ATENDIMENTOS
NÃO URGENTES

NÃO SE PODE PERDER O FOCO DO COMBATE À FRAUDE E EVASÃO FISCAL

TRABALHADORES DEVEM TER FORMAÇÃO
E PERFIL PARA O CAT

ACOMPANHA O STI NA IMPRENSA

DIA MUNDIAL DAS ALFÂNDEGAS
No dia 26 de Janeiro celebrou-se o Dia Mundial das Alfândegas. A AT assinalou este dia
divulgando mensagem da Organização Mundial das Alfandegas, frisando que “as pessoas devem estar, decisivamente, no centro do
modelo de recuperação. Estas palavras devem traduzir-se em ações, que reconheçam
o mérito e dedicação de todos os trabalhadores da AT que diariamente contribuem para a Missão, arriscando a sua vida no controlo da fronteira externa da União Europeia e no combate à fraude, à evasão e tráficos ilícitos, abrindo os concursos de promoção há muito
aguardados e dando-lhes condições de segurança e proteção, bem como
incluindo estes trabalhadores nas prioridades do Plano nacional de vacinação!

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2021
O Plano de Atividades e Orçamento
para 2021 foram aprovados no Conselho Geral dos passados dias 17 e 18
de

Dezembro

de

2020.

O Orçamento do STI é o documento
que reflete os meios financeiros necessários para alcançar os objetivos estratégicos do sindicato, por via da execução de um conjunto de atividades.
Por esta razão, a Direção Nacional
apresenta também nesta proposta de
orçamento o plano com as principais
atividades que se propõe desenvolver, por área de atuação, pois pretende
que, mais do que uma obrigação estatutária, este seja um documento,
através do qual se partilham as grandes linhas orientadoras da ação a desenvolver no decurso do próximo ano, de acordo com os recursos e meios
disponíveis, tendo em vista alcançar os objetivos determinados.

CONSELHO GERAL ONLINE - DEZEMBRO 2020

Clica na imagem para veres o vídeo
No último Conselho Geral de 2020, realizado nos passados dias 17 e 18
de dezembro, o STI reuniu todas as Delegações Regionais e Distritais do
país para refletir e debater sobre a situação político sindical atual. Discutiuse e aprovou-se o Plano de Atividades e o Orçamento para o ano de 2021.
Foi também aprovada uma alteração aos regulamentos que possibilita a
eleição de Delegados Sindicais por voto eletrónico em serviços com menos de 50 sócios.
CONSULTA OS VÍDEOS COM EXCERTOS DAS INTERVENÇÕES NO CONSELHO GERAL
NA ÁREA RESERVADA DO SITE, MENU ATIVIDADE SINDICAL/REUNIÕES ESTATUTÁRIAS

ENCONTRO NACIONAL DE SÓCIOS APOSENTADOS
Atendendo aos constrangimentos que enfrentamos este ano, o Encontro
Nacional de Sócios Aposentados 2020 realizou-se, no passado dia 27/11,
por via digital.
Foi um momento muito prazeroso e que nos encheu de orgulho vivenciar
com os presentes mas que queremos partilhar com todos aqueles que,
pelas mais diversas razões, não conseguiram juntar-se a nós.
Assim, querendo, pode assistir ao evento clicando nos vídeos disponíveis
na área reservada no site do STI, no Menu Ações de Formação e Eventos/
Encontro Nacional de Sócios Aposentados 2020.

Para assistir às palestras integrais pode clicar nos links abaixo.
PALESTRAS
OS APOSENTADOS NA SOCIEDADE - MIGUEL VITAL


APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA - LUÍS JACOB



COMBATE AO ISOLAMENTO PSICOLÓGICO - MARIA JOÃO

QUINTELA
Fazemos votos de que desfrute destes vídeos que preparámos e que, brevemente, consigamos estar juntos em mais um momento de convívio e
partilha!

SST - CONDIÇÕES DAS INSTALAÇÕES DA AT
Na sequência do inquérito realizado pelo STI, no passado dia 19 de Janeiro a Direção Nacional reuniu com a DSIE—Direção de Serviços de Instalações e Equipamentos com vista à melhoria das condições de trabalho
dos trabalhadores da AT.
Reportadas as situações mais criticas de cada região e distrito, estão
agendadas para o mês de fevereiro reuniões com todas as Direções Regionais Distritais para se fazer o ponto da situação.

INQUÉRITO STI 2020 — A TUA OPINIÃO CONTA!

Dá-nos a tua opinião através do link https://www.stimpostos.pt/inquerito-sti2020/ onde está disponível um pequeno inquérito, que se reponde em 2
minutos e que contem algumas questões que nos parecem pertinentes,
para termos uma ideia mais global, daquilo que pensam os nossos sócios
sobre a AT e sobre o STI.
Para participar, e por uma questão de fiabilidade dos dados e respostas
recolhidas, é necessário usar o nome de utilizador e a password que cada
sócio tem para aceder à Área Reservada do site do STI. Caso não tenhas
os dados de acesso presentes, podes aprender a fazer a recuperação aqui
https://www.stimpostos.pt/como-recuperar-password/, num processo que é
extremamente simples e rápido.
A DN e as Direções Regionais e Distritais do STI estão disponíveis para
ajudar aqueles que tenham mais dificuldade e solicitamos, a todas e todos
os colegas, em especial aos Delegados Sindicais, que ajudem a dinamizar
a participação para obtermos o máximo possível de inquéritos válidos.

SEGURO DE SAÚDE 2021
Foram renovadas as condições do
seguro de saúde para 2021, nas mesmas condições existentes em 2020.
Nesse sentido também os prémios
dos membros dos agregados familiares, adiante referidos, se mantêm as mesmas.
Está igualmente a decorrer até 28 de fevereiro de 2021 um período extraordinário para inscrição dos membros do Agregado Familiar no Seguro de
Saúde, sem período de carência.
No site do STI (SEGURO DE SAÚDE) poderás consultar o MANUAL DE
PROCEDIMENTOS do Seguro de Saúde, bem como os impressos, quer
para inscrever os membros do Agregado Familiar, quer para enviar documentos para comparticipação, caso optes pelo envio em correio.

Consulta o separador
d a s F AQ ’ S no s i t e do
STI para esclar ecer es
dúvidas

relativas

ao

S e g u r o d e Sa ú d e

OPINIÃO: UM OLHAR ADUANEIRO SOBRE O BREXIT
O BREXIT E O ACORDO DE COMÉRCIO LIVRE (ACL) UE/UK
A saída do Reino Unido da União Europeia (...), traduziu-se em profundas
alterações no modo e na qualidade
como passaram a ser efetuadas as
transações comercias de mercadorias
entre os dois blocos (…)
O PAPEL DAS ALFÂNDEGAS PORTUGUESAS
Nesta (des)conformidade, emerge a necessidade de um olhar mais atento
e proactivo, seja por parte das empresas portuguesas que efetuam comércio de mercadorias com a Grã-Bretanha (Inglaterra, Escócia e País de
Gales), seja por parte dos órgãos do governo português e da sua administração, mormente por parte das Alfândegas portuguesas.
As Alfândegas são o organismo de qualquer país deste nosso planeta a
quem se encontra acometida a responsabilidade direta do controlo das
entradas e saídas de mercadorias de um qualquer território aduaneiro,
quer no seu aspeto fiscal (função recaudatória de impostos), quer no seu,
não menos importante, aspeto extrafiscal (função de proteção de toda a
cadeia logística, de lés-a-lés, como, por exemplo, o combate à contrafação e à pirataria, ao trafico ilícito de estupefacientes, a proteção da fauna
e da flora, dos bens culturais ou, até, a exigência da observância da conformidade com as normas técnicas e comerciais em uso interno).
A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) é a autoridade aduaneira em Portugal.
Importará, pois, que esta se constitua como um inegável parceiro das empresas
portuguesas, exercendo a sua função de controlo, é certo, mas, também, na disseminação e facilitação do acesso ao conhecimento especializado, rigoroso e
atualizado, das questões comerciais internacionais e, de sobremaneira, as respeitantes ao nosso comércio com o Reino Unido. (ver artigo completo no Site)

Sílvio Pinto Varandas
Sócio 15884

Aduaneiro e docente do ensino superior

PROTOCOLOS STI
Num ano que devemos mais do que nunca cuidar da nossa saúde, consulta todas as clínicas e espaços de saúde que se empenham em cumprir os
requisitos de higiene e segurança sanitária decorrentes das orientações da
Direção Geral de Saúde, com vista a aumentar e garantir o grau de confiança e segurança de todos.

No site do STI, separador SOCIAL/PROTOCOLOS/SAÚDE, podes consultar as condições especiais, de prestadores de saúde e farmácias, para Sócios.

Vantagens exclusivas para sócios do STI

Consulta aqui todos os protocolos

STI, POR TI, PARA TI, CONTIGO!
Acompanha-nos em

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

