
O STAL reafirma que na reunião que manteve, juntamente com representantes do STML, dia 11 de 
Fevereiro, com o secretário de Estado da Administração Interna, João Almeida, este dignitário negou a 
existência de qualquer documento elaborado pelo Governo, tendo em vista a regulamentação/revisão 
da carreira de bombeiro, bem como de qualquer grupo de trabalho tripartido constituído para o efeito.

FOLHA INFORMATIVASTAL defende 
os interesses 
dos bombeiros
COM VERDADE, FIRMEZA E COERÊNCIA

OS BOMBEIROS 
têm quem os defenda!

STAL - é o teu sindicato!

Estar sindicalizado e exercer actividade sindical 
nos locais de trabalho é um direito democrático e 
de cidadania consagrado na Constituição da 
República e na Lei.

Os Delegados Sindicais, no exercício das suas 
funções como representantes dos trabalhadores 
estão protegidos pela Lei.
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Confrontado com um comunicado, em que uma 

associação afirma taxativamente que «não mente 

aos bombeiros quando diz que anda a negociar o 

Estatuto (…) com o Governo», o STAL enviou um 

ofício ao secretário de Estado da Administração 

Interna (ver no verso), solicitando o esclarecimento 

cabal deste assunto.

Este procedimento rigoroso, pelo qual o STAL pauta 

a sua acção, é também a prova da sua boa-fé e 

empenho no estabelecimento da verdade – única 

forma de poder defender os legítimos interesses e 

aspirações dos bombeiros.

São pois estranhas, sem fundamento e desonestas 

as acusações da dita associação de que o STAL teria 

«desinformado» os bombeiros ao divulgar a 

informação colhida junto do referido membro do 

Governo acerca da revisão das carreiras.

Em simultâneo, o STAL não pode deixar de repudiar 

a grosseira manipulação de documentos seus, por 

parte da mesma associação, com o fito de deturpar 

o seu conteúdo e, aqui sim, desinformar 

deliberadamente os trabalhadores.

O STAL tem quase quatro décadas de história e 

de luta. No passado como no presente, a sua 

acção firme e coerente granjeou a confiança dos 

trabalhadores, tornando-o num dos maiores 

sindicatos do País. Os bombeiros sabem que 

podem confiar no STAL, pois, hoje e sempre, o 

STAL só diz a verdade!




