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NOTA INFORMATIVA Nº 11/2014 
Caros Colegas do Distrito de Lisboa, 
 
A direção distrital de Lisboa, não se verga aos interesses instalados, FAZ SINDICALISMO PURO, SEM AMARRAS! Deste 
princípio, é sintomático o gráfico que se anexa. 
 
Estão de parabéns, todos os trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira do distrito de Lisboa, pela unidade 
demonstrada, pela receptividade aos apelos desta distrital de Lisboa, à filiação sindical. 
 
Muito embora, este distrito seja dos que tem ainda folga para conquistar novos associados, também a tinha no passado, 
contudo, os resultados agora são muito positivos. 
 
O sucesso deste elevadíssimo número de novos associados deve-se, igualmente ao empenho de toda esta equipa distrital, 
que não se submete a interesses instalados, trabalha abnegadamente com a vontade de melhorar e melhor fazer. 
 
Apesar dos constrangimentos económicos que as nossas famílias atravessam, ainda existe contrapartida para o esforço 
económico que pende sobre a sindicalização! O STI protege e apoia, é essa a sua obrigação! 
 
Os trabalhadores no nosso distrito são sensibilizados, através dos nossos comunicados, insistências e visitas nos serviços, 
para a importância de ser sócio do STI. 
 
O trabalho de proximidade que esta equipe, tem efetuado junto de todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, de todas as 
categorias e carreiras, sem deixar ninguém de fora, tem contribuído para o crescimento do STI. 
 
Este sucesso, não tem segredos, mas dedicação, para nós não discriminamos a auxiliar de limpeza ou o diretor, 
administrativo, técnico, inspetor, informático ou colegas das alfândegas ou outros, tudo o que está “debaixo do chapéu desta 
distrital”, é igual, atendendo sempre ao princípio da igualdade vertido no art.º 13º da Constituição da República. 
 
Agimos com discriminação positiva para os mais desprestigiados, é esta a essência do verdadeiro e abnegado sindicalismo e 
altruísmo. Denunciamos os “tachos” e os que deles se alimentam, onde os verdadeiros valores do sindicalismo e do Estado 
democrático se desvanecem, iludindo com “muita parra, pouca uva”. 
 
Não passamos carta branca a ninguém, nem fazemos fretes a quem quer que seja, estamos aqui por Vós, que depositaram 
em nós confiança para Vos representar. 
 
Se mais não é feito, deve-se à limitação estatutária das competências desta distrital de Lisboa e a todas as dificuldades que 
por ação e omissão nos oferecem. 
 
Tudo isto nos dá ainda mais força para continuar, no caminho certo, como o mapa em anexo bem revela, não deixaremos de 
questionar, denunciar, chamar a atenção e criticar pertinentemente a atuação de qualquer dos órgãos nacionais do STI, com 
responsabilidades na política sindical e defesa dos trabalhadores. 
 
Connosco, ninguém fica de fora! 
Connosco, ninguém fica sem resposta! 
 
TODOS JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES 

Lisboa, 20 de Novembro de 2014 

P´LA DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA DO STI 

O Presidente da Distrital, 

 

___________________________ 
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