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DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA * NOTA INF. Nº 8 13/10/2014 

Caros Colegas do distrito de Lisboa 

O Sindicato dos trabalhadores dos Impostos (STI), proporciona aos associados, diferentes 
valências, nomeadamente, seguro de saúde, apoios sociais, serviços jurídicos e protocolos 
com interesse e descontos significativos para os associados. 

A Direção Distrital de Lisboa, no âmbito das competências definidas no artigo 30º dos Estatutos 
dispõe o seguinte: 
- Representa os trabalhadores a nível distrital, em assuntos sindicais; 
- Apresenta aos órgãos competentes, trabalhos e propostas de qualquer natureza, tendentes a melhorar a 
vida sindical; 
-Prestar aos sócios do Distrito, coletiva e individualmente, todo o apoio e esclarecimentos ao bom 
conhecimento dos processos reivindicativos e negociais em curso, e bem assim, sobre as questões de 
interesse sindical: 

 
Esta distrital de Lisboa do STI, está preocupada com as condições de higiene e segurança no 
trabalho, tendo ao longo deste mandato intervindo junto das entidades competentes, 
nomeadamente, na falta de condições de trabalho nalguns edifícios dos Serviços Centrais e 
Locais. 
 
Agora, debatemo-nos com outras preocupações acrescidas, que muito embora, possam não vir 

a ocorrer, leva-nos a estar atentos e pressionar as entidades da Direção Geral de Saúde, no 

que se refere à doença por vírus Ébola, nomeadamente, nos portos e aeroportos e outros 

locais de trabalho onde muitos dos nossos colegas exercem funções e estão expostos a 

eventuais contágios.  

No entanto, sem querer provocar qualquer tipo de alarde social, estamos atentos, a este 

surto de doença por vírus do Ébola, muito embora o risco de disseminação da doença aos 

países europeus seja considerado baixo, já foram registadas ocorrência, nomeadamente em 

Espanha. 

A nossa preocupação em relação a este assunto prende-se essencialmente, por agora, com os 

colegas das Alfândegas, nomeadamente, nos portos e aeroportos. 

Deverão as entidades responsáveis, Direção-Geral de Saúde, garantir as medidas de 

segurança necessárias para prevenir eventuais contágios, com o acompanhamento 

permanente de todos os trabalhadores de forma mais cuidada, com equipamento adequado e 

locais para isolar casos suspeitos. 

Estamos atentos!    

Cordiais saudações sindicais 

A Direção Distrital de Lisboa do STI 

 

 

É IMPORTANTE SER SÓCIO DO STI – FAÇA MAIS UM SÓCIO POR LISBOA 
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