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Caros Colegas                                                                                                                               COMUNICADO Nº 1/2015 

Inspetores Estagiários 

A Direção Distrital de Lisboa, deseja profícuos sucessos profissionais e elevada realização pessoal, a todos os 

colegas que agora abraçam novas funções. 

A complexidade e conteúdos são cada vez mais exigentes, mas nada que desmotive esta estimulante carreira. 

O STI, proporciona formação aos seus associados, servindo esta valência para colmatar dificuldades 

supervenientes. 

Esta direção distrital de Lisboa, regista cerca de ¼ dos associados do STI, o nosso crescimento deve-se ao esforço 

desta Direção Distrital de Lisboa e dos seus delegados sindicais junto dos trabalhadores, proporcionando um 

serviço de excelência e proximidade, com vista ao apoio e resolução dos problemas existentes. 

Ainda que o objeto prioritário do STI, seja a defesa dos seus associados, oferecemos diversos benefícios, tais 

como o seguro de saúde, apoio jurídico, Fundo de Ação Social, comparticipação em livros de carácter técnico-

profissional, protocolos sociais e de lazer e na área da formação e do ensino universitário.     

A Direção Distrital de Lisboa, está à Vossa disposição através dos nossos contatos (em rodapé). O presidente da 

distrital, presta serviço na DF de Lisboa, os demais membros da distrital estão colocadas em diversos serviços 

de finanças do distrito, no Edifício Satélite e DSIVA. Connosco, ninguém fica sem resposta ou desamparado! 

Os delegados sindicais desempenham igualmente um importante papel de ligação entre os trabalhadores do 

seu serviço e a direção distrital de Lisboa. Daí que será uma honra podermos servir cada vez mais associados. 

Se ainda não é sócio do STI, desafiamos a que o faça!  

SER SÓCIO É IMPORTANTE! FAÇA-SE SÓCIO OU FAÇA UM SÓCIO!  

TODOS JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES. 

Lisboa, 12 de janeiro de 2015. 

                                                                                                        P´LA DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA DO STI 

O Presidente da Distrital, 

 

___________________________  
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