
 

Vivemos tempos de mudança. 

Há um ano atrás, após sermos 

confrontados com a Pandemia, 

tivemos o primeiro confinamento 

e foram impostas medidas de 

distanciamento social e de prote-

ção individual para prevenção de 

contágios. Em menos de duas 

semanas mais de 70% dos trabalhadores da Autoridade Tributária e Adua-

neira ficaram a desempenhar funções em teletrabalho e as funções pre-

senciais, no controlo da fronteira externa da UE, no apoio ao cumprimento 

e na investigação e combate à fraude e evasão fiscais, sofreram também 

adaptações. As mudanças a nível laboral afetaram também as nossas roti-

nas pessoais e dinâmicas familiares. Todos sentiram a mudança e espera-

ram, a breve prazo, regressar à normalidade, que acabou por, uns meses 

depois, ser apelidada de “novo normal”. No início deste ano tivemos novo 

confinamento e não é possível prever quantos mais poderão haver nos 

próximos tempos e por quanto tempo. A velha normalidade dificilmente re-

gressará. O teletrabalho e a utilização massiva dos meios digitais vieram 

para ficar e o surgimento de novas realidades e de mais mudanças labo-

rais, sociais, económicas e sociais, aparenta ser inevitável.  Viver com a 

mudança, gerindo-a da melhor forma possível, é algo que todos temos que 

aprender a fazer.  

O STI adaptou-se também à mudança e tem desenvolvido muita da sua 

atividade através de reuniões por videoconferência e da promoção de 

eventos online, como é o caso do Ciclo de Webinars sobre Gestão da Mu-

dança que está a decorrer ao longo deste mês de março, com a colabora-

ção de especialistas em psicologia, neurociência, autoliderança, alimenta-

ção saudável e comunicação consciente, com vista a ajudar os associados 

a ficarem munidos de ferramentas que melhor lhes permitam viver estes 

tempos de incerteza. Esta é também uma forma de terminar a semana de 

trabalho e juntarmo-nos a outros colegas de todas as partes do país para 

assistir e colocar questões, num evento comum, ainda que online. 

Nada substitui o calor de um abraço, o olhar nos olhos do outro e uma con-

versa cara a cara, mas enquanto não nos podemos juntar fisicamente, te-

mos que nos manter em contacto e combater o isolamento. Seja online, 

por telefone ou email, temos que continuar presentes, uns para os outros e 

uns com os outros, pois a nossa força, enquanto trabalhadores, reside na 

força da nossa união. 

STI - POR TI, PARA TI, CONTIGO!  

MANTÉM-TE INFORMADO DE TODA A ATIVIDADE SINDICAL 

 CONSULTA REGULARMENTE O BOLETIM DE NOTÍCIAS NO SITE  

 

CICLO DE WEBINARS 2021– GESTÃO DA MUDANÇA 

SEGURO MÉDIS 

Perguntas ou comentários? 

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

STI, POR TI, PARA TI, CONTIGO! 

Acompanha-nos em 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
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Gerir a Mudança 

OPINIÃO: A pizza dos 240 milhões!!! 

Vantagens exclusivas para sócios do STI  

 

 

 

 

 

 

Consulta aqui todos os protocolos 

 
Nuno O. Fernandes 
Sócio 11858 
Inspetor Tributário 

UFE TALK  

Covid-19 e o Impacto nas Organizações  

 Sindicais europeias 

No dia 23 de Março realiza-se a pri-

meira UFE-Talk, um encontro de 

sindicalistas europeus, para partilhar 

experiência e trocar informação so-

bre as realidades vividas pelos traba-

lhadores das finanças e alfândegas 

das várias administrações fiscais e 

aduaneiras da Europa. 

Fundada em 1963, a 

tem como principal objetivo sensibili-

zar os cidadãos europeus e as insti-

tuições europeias para o papel fun-

damental desempenhado pelas ad-

ministrações fiscais e aduaneiras. 

Defende a Justiça tributária, lutando 

contra o financiamento do terrorismo e a criminalidade organizada, garan-

tindo um mercado europeu justo e seguro. É a única organização que re-

presenta os interesses dos sindicatos de trabalhadores tributários e adua-

neiros, juntando mais de 400.000 membros de 40 sindicatos em mais de 20 

países. 

De acordo com as regras, o representante da organização da UFE com o 

maior número de membros, que não esteja representado no Presídium da 

UFE com base na eleição, é automaticamente cooptado para Vice-

Presidente. Neste momento, este mandato pertence ao STI.  

 

ACOMPANHA O STI NA IMPRENSA 

O CICLO DE WEBINARS 2021 - GESTÃO DA MUDANÇA, está a decor-

rer, através da plataforma ZOOM, durante o mês de março, às sextas-

feiras, das 17:30h às 18:30h. 

  

TEMAS E ORADORES 

 Psicologia da Mudança, por Ana Sofia Freitas, Psicóloga (assiste 

aqui à sessão de dia 05.03)  

 Modelo DISC para a Motivação, por Sérgio Almeida, Master Coach 

(assiste aqui à sessão de dia 12.03)   

 Hábitos Alimentares em Tempos de Pandemia, por Catarina Valen-

te, Chef e Coach alimentar (assiste aqui à sessão de dia 19.03) 

 Comunicação Consciente, por Mário Madrigal, Economista e In-

vestigador (dia 26.03) 

 

TODOS OS WEBINARS DO STI FICAM DISPONÍVEIS PARA CONSULTA NA ÁREA RESERVADA 

DO SITE , NO MENU LATERAL AÇÕES DE FORMAÇÃO 

A Assembleia Geral ordinária foi convocada, nos termos da alínea a), 

do n.º 2 do artigo 24.º, e para os efeitos do previsto na alínea b), do n.º 2 

do artigo 33.º, ambos dos Estatutos do STI, para o próximo dia 30 de abril, 

com início às 16,30 horas, por via eletrónica, através da plataforma ZO-

OM, com transmissão a partir do Auditório da sede do STI, sito à Av. Co-

ronel Eduardo Galhardo, n.º 20-A, em Lisboa. 

SST - REUNIÕES COM AS DD’S E DR SOBRE  

AS INSTALAÇÕES DA AT 

Nos passados meses de janeiro e fevereiro decorreram reuniões on-

line com membros das Direções Distritais e Regionais sobre  as ins-

talações da AT. O papel das DD/DR é fundamental para, junto dos 

Delegados Sindicais dos vários serviços da AT, irem obtendo infor-

mação com vista à atualização deste dossier e efetuarem o devido 

acompanhamento e denúncia das situações irregulares. 

No período de 01.01.2021 a 10.03.2021 obtivemos um crescimento expo-

nencial no acesso ao site do STI.  

Este era um dos objetivos da Direção Nacional. Estar sempre perto do só-

cio mesmo que seja há distância de um click. 

MESMO À DISTÂNCIA CONTINUAMOS CONTIGO! 

Quatro dias depois de ter oferecido 10.000 Bitcoins por duas pizas 
familiares, no dia 22 de maio de 2010, Laszlo Hanyecz anuncia: 

«I just want to report that I succes-

sfully traded 10.000 bitcoins for pi-

zza. Thanks jercos!» 

Esta transação assume especial re-

levância, uma vez que se encontra 

assinalada como tendo sido a primeira transação da Bitcoin por um 

bem físico, sendo o seu sucesso comemorado anualmente, pelos 

entusiastas da criptomoeda, com o “Bitcoin Pizza Day”, e fazendo 

que, no seu início, o valor da Bitcoin fosse realizado por compara-

ção com o valor de uma piza. 

Para melhor compreender o inusitado da situação, importa recordar 

que, à data, a criptomoeda Bitcoin (a primeira das criptomoedas) 

não era aceite como forma de pagamento fora da internet, ou seja, 

as pessoas não tinham o que fazer com as moedas mineradas, e 

assim, o jovem minerador Hanyecz, quis trocar o resultado do 

seu hobby por um jantar (algo físico), o que para ele era visto como 

um “jantar grátis”, já que o único investimento feito era mesmo o seu 

tempo na internet. 

O momento que vivemos é sensível e a ansiedade e stress podem estar mais 

presentes nas nossas vidas. 

Por isso, a Médis disponibiliza informação de contacto de psicólogos da re-

de de saúde e bem-estar que prestam consultas por videochamada. 

Esta rede está disponível de 2ª a sábado das 9h às 21h com valor fixo 

de 30€/consulta, sendo o pagamento feito por transferência bancária ou 

MBWay. 

Para marcação de consulta apenas tem de ligar ou enviar email para o psicó-

logo e agendar conforme as disponibilidades. 

PROTOCOLOS STI 

No mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher apresenta-

mos um novo protocolo com vantagens exclusivas em Consultoria de Ima-

gem para sócios do STI com: 

 

 

 

 

 Consultoria de imagem express onli-
ne 

 Consulta de personal styling online 

 Closet cleaning online 

 Personal shopping 

 Personal shopping premium 

 Lookbook 

 Análise combinatória de guarda-
roupa 

 Organização de roupeiro 

 

Ofertas exclusivas até 15 de abril: 

 Oferta da consulta de personal styling 

 Desconto de 50% em todos os serviços 

 

 

Celebrámos também um novo protocolo para Aulas de Chi Kung Online 

Chi kung significa a arte de cultivar a 

energia para promover a saúde e a vitali-

dade. Trata-se de uma arte milenar oriun-

da do Oriente, nomeadamente da China,  

trazida para os países ocidentais em mea-

dos do século passado. Esta prática con-

siste na combinação de exercícios, técni-

cas de respiração e meditação realizados 

em conjunto para despertar os sentidos e 

a libertar o corpo e a mente.  

Desconto de 50% sobre o preço de Tabela.  

CONSELHO GERAL ONLINE - ABRIL 2021 

Nos termos das alíneas a) e b) do n.º 2 do Art.º 24º dos Estatutos do Sindi-

cato dos Trabalhadores dos Impostos, foi convocado o Conselho Geral 

Ordinário, para o próximo dia 29 e 30 de abril do corrente ano, com 

início às 09:00 horas do dia 29 de abril, por via eletrónica, através da plata-

forma ZOOM, com a seguinte ordem de trabalhos:  

 

1. Informações;  

2. Análise da situação político/sindical atual;  

3. Apreciação e discussão das contas de 2020;  

4. Diversos.  

 

O Conselho Geral funcionará com a maioria dos seus membros constituti-

vos.  

Na falta da maioria funcionará, uma hora depois, com qualquer número 

(n.º s 1 e 2 do Art.º 36º dos Estatutos do STI).  

REVISÃO DAS CARREIRAS ESPECIAIS DA AT-RAM 

No passado dia 09 de Março, foi finalmente publicado o Decreto Legislati-

vo Regional n.º 4/2021/M, que procede à revisão das carreiras especiais 

da Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Ma-

deira.  

 

 

 

Esta era uma das reivindicações da Direção Nacional do STI que é agora 

concretizada através da publicação deste diploma. 

Num ano de Pandemia, como foi o de 2020, as 

visitas aos serviços da Autoridade Tributária e 

Aduaneira (AT) e os contactos presenciais para 

auscultação dos associados ficaram prejudica-

dos por via da imposição do distanciamento so-

cial e do trabalho remoto. Por esta razão, a Di-

reção Nacional lançou o Inquérito STI 2020, 

em que participaram 2670 trabalhadores da Autoridade Tributária e Adua-

neira, sócios do STI, onde foram colocadas questões relacionadas com a 

vida profissional dos trabalhadores da AT, sócios do STI, nomeadamente 

questões sobre o Teletrabalho, o SIADAP, a organização da AT, e também 

questões relacionadas com a atividade sindical e relação dos sócios com o 

STI, conseguindo-se desta forma auscultar os mesmos diretamente, saben-

do a sua posição em matérias centrais da sua vida profissional e da AT, 

organização que representam e para cuja missão contribuem. 

Consulta o Relatório de Resultados do Inquérito STI 2020,  

clicando no botão abaixo. 

INQUÉRITO STI  2020 - RELATÓRIO 
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