
C. M. de Albufeira - Assistente Operacional
HÉLIO JOSÉ VIEIRA DA ENCARNAÇÃO 
61 anos - Ass. Nº 36578

C. M. de Albufeira - Assistente Operacional
MARIA DE JESUS NUNES CASCALHEIRA 
56 anos - Ass. nº 35882

C. M. de Albufeira - Assistente Técnica
ROSÁRIA MARIA DIAS PEREIRA LEÃO
55 anos, , Ass. nº 47708

C. M. de Albufeira - Assistente Operacional
VERÓNICA RODRIGUES OLIVEIRINHA VIEIRA
44 anos - Ass. nº 47701

C. M. de Alcoutim - Assistente Técnica
CAROLINA MARIA MENDES LOPES RIBEIRO
47 anos - Ass. Nº 86119

C. M. de Aljezur - Técnica Superior
SUSANA ISABEL PACHECO MARREIROS
39 anos - Ass. Nº 59270

C. M. de Castro Marim - Assistente Operacional
MANUEL BERNARDINO RIBEIRO SEGURA
57 anos - Ass. Nº 37199

C. M. de Castro Marim - Assistente Operacional 
NUNO DUARTE GONÇALVES EMÍDIO
47 anos, Assistente Operacional, Ass. Nº 37196

C. M. de Faro - Assistente Operacional
RICARDO GUERREIRO DOS SANTOS ALEXANDRE
53 anos - Ass. Nº 41123

C. M. de Lagoa - Assistente Operacional 
CELESTINO RODRIGUES COSTA
47 anos, , Ass. Nº 40693

C. M. de Lagoa - Assistente Técnica
PATRÍCIA ALEXANDRA VIEIRA DA SILVA FERNANDES
40 anos - Ass. Nº 72936

C. M. de Lagos - Assistente Operacional
ANDRÉ FILIPE DA LUZ GONÇALVES 
40 anos - Ass. Nº 63039

C. M. de Lagos - Assistente Operacional 
LUÍS MIGUEL ÁGUAS LEONOR
45 anos - Ass. Nº 86344

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL
C. M. de São Brás de Alportel - Técnica Superior
TELMA CRISTINA VAZ RASQUINHO
Presidente
45 anos - Ass. nº 74555

C. M. de Faro - Assistente Operacional
MARIA BERNARDETE DOS SANTOS FRANCISCO 
1º Secretário
70 anos - Ass. nº 37660

C. M. de Portimão - Assistente Operacional
LUÍS MANUEL VALÉRIO CLEMENTE
2º Secretário e Madatario da Lista
61 anos - Ass. nº 25691

C. M. de Silves - Assistente Técnico
NUNO MIGUEL COLAÇO AFILHADO 
43 anos - Ass. nº 104877

C. M. de Silves - Assistente Operacional 
PAULO ALEXANDRE NASCIMENTO LAPINHA
39 anos, Ass. nº 69022

J. F. de S. Bartolomeu de Messines  - Assistente Operacional
BRUNO MIGUEL MARTINS LUZ
32 anos - Ass. nº 99033

C. M. de Tavira - Bombeiro
PAULO ALEXANDRE SABINO DE JESUS
51 anos - Ass. nº 32580

C. M. de Vila Real de Santo António - Assistente Operacional
JOÃO LUÍS BARROSO MODESTO VEIA
48 anos, Ass. nº 90743

C. M. de Vila Real de Santo António - Assistente Técnico
LUÍS FILIPE GONÇALVES EMÍDIO
35 anos - Ass. nº 90763

C. M. de Vila Real de Santo António - Assistente Técnico 
PAULO JORGE PEREIRA RUA
43 anos - Ass. nº 73408

C. M. de Lagos - Técnica Superior 
MARIA INÊS DOS REIS CANELAS DA SILVA 
44 anos - Ass. Nº 92035

C. M. de Loulé - Assistente Operacional
ADÉRITO JOSÉ MIGUEL MARTINS
44anos - Ass. Nº 55920

C. M. de Loulé - Assistente Operacional
CUSTÓDIO MANUEL DO CARMO DA PONTE
58 anos -  Ass. Nº 60921

C. M. de Loulé - Assistente Operacional
JOSÉ MANUEL VIEGAS SILVA
53 anos - Ass. Nº 24568

C. M. de Olhão - Assistente Operacional
FRANCISCO ALEXANDRE DA CRÚZ MENDONÇA
60 anos - Ass. nº 34594

C. M. de Olhão - Assistente Operacional
GILBERTO EMILIANO SOARES DOS SANTOS
67 anos -  Ass. N º103611

C. M. de Olhão - Assistente Operacional
JOÃO MANUEL DE BRITO VIGÁRIO
63 anos - Ass. Nº 18509

Ambiolhão
HUMBERTO DE JESUS CORDEIRO ISCA
55 anos, Assistente Operacional, associado nº35595

C. M. de Portimão - Técnica Profissional do BAD
ALEXANDRA MARIA GODINHO TAVARES
44 anos - Ass. Nº 45001

C. M. de Portimão  - Assistente Operacional
JOSÉ MANUEL MARTINS AUGUSTO
57 anos - Ass. nº 21276

C. M. de Portimão  - Assistente Operacional
LUÍS ALBERTO DE JESUS BRÁS
59 anos - Ass. nº 103215

C. M. de São Brás de Alportel - Técnica Superior
SÍLVIA JOSÉ ROSA RIBEIRO
37 anos - Ass. nº 92885

C. M. de Silves - Assistente Tecnico
JOÃO JOSÉ DOS SANTOS GUERREIRO ESTIVEIRA
48 anos - Ass. nº62755

LISTA CANDIDATA AOS ÓRGÃOS REGIONAIS DE FARO DO STAL

 MELHORES SALÁRIOS        CARREIRAS VALORIZADAS         SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE

LISTALISTA

LISTALISTA LISTALISTA

VOTAVOTA



Neste sentido, a Lista A assume como uma das suas prioridades 
a intervenção nos locais de trabalho, em torno de diversas áreas, 
nomeadamente:

• A elaboração de cadernos reivindicativos locais, sua discussão com os 
trabalhadores e apresentação às autarquias.  

• A atuação no âmbito da segurança, higiene e saúde no trabalho e o 
apoio aos representantes de trabalhadores eleitos para esta área.

• A contratação coletiva no sector empresarial local, associações 
humanitárias de bombeiros e empresas privadas que operam no sector. 

• Reforçar a eleição de trabalhadores para as Comissões Paritárias, no 
âmbito do processo de avaliação;

Reforçar o STAL, organizar e alargar a ação

Sindicalização e reforço da estrutura sindical

A Lista A assume o compromisso de intensificar o esforço de 
sindicalização de trabalhadores, através do reforço da organização de 
base, do desenvolvimento da ação sindical integrada, através da edição 
de materiais específicos e de negociação de acordos vantajosos para os 
trabalhadores com diversas entidades. 

 Finanças e Património

Independentemente da situação estável em que nos encontramos, 
que constitui afinal património dos trabalhadores associados, a 
Lista A considera ser necessário continuar a aprofundar medidas de 
racionalização de meios e contenção de custos que contribuam para 
ampliar uma forte capacidade de intervenção do STAL e do MSU no 
presente e no futuro.

 Propaganda, comunicação e informação sindical

A propaganda e a informação sindicais potenciam o esclarecimento, 
a mobilização e a intervenção dos trabalhadores, pelo que a Lista A 
vai trabalhar para que haja uma propaganda e informação cuidada e 
rigorosa. 

Formação Sindical e Formação Profissional 

Também o plano da formação continuará a merecer especial atenção, 
seja no plano da formação sindical, no sentido de dotar a estrutura 
sindical do conhecimento e dos meios fundamentais a uma intervenção 
eficaz. 

Participação no Movimento Sindical Unitário

A CGTP-IN é a Central Sindical de classe dos trabalhadores portugueses, 
que o STAL integra e onde a Lista A pretende continuar a atuar, intervindo 
e participando nos órgãos de direção da União dos Sindicatos do Algarve.

A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública

Espaço de intervenção fundamental para reforçar a unidade e coesão 
dos trabalhadores da Administração Pública, quer a nível nacional quer 
a nível regional, a Lista A propõe-se continuar a participar e a dinamizar 
esta área de trabalho.

A luta e a ação dos trabalhadores organizados em torno do STAL serão 
fundamentais para influenciar e determinar o rumo da política do atual 
governo para valorizar os salários, as carreiras e as profissões, os 
serviços públicos e o poder local democrático.
Unidos em torno deste programa e nesta grande força que é o STAL, 

JUNTOS VAMOS CONSEGUIR!

SINDICATO NACIONAL
DOS TRABALHADORES 
DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DIRECÇÃO REGIONAL DE FARO

Avançar no Progresso Social e Promover a Unidade e Mobilização 
dos Trabalhadores 

A luta é a arma indispensável e insubstituível dos trabalhadores no 
combate pela conquista dos seus direitos, em torno dos salários, do 
emprego, do horário de trabalho, das carreiras profissionais, do emprego 
e dos serviços públicos. 

Manter os Direitos, Conquistar Avanços

A luta em torno das propostas constantes do Manifesto Reivindicativo da 
Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, continuará a ser 
uma constante, no que concerne às questões salariais, pela recuperação 
e valorização das profissões, pela revogação do SIADAP, pelo trabalho 
valorizado e com direitos, pela erradicação da precariedade, pela 
melhoria das condições de trabalho.

Lutar pelo Poder Local Democrático e pelos Serviços Públicos

A luta por mais e melhores direitos conjuga-se com a luta por um Poder 
Local Democrático ao serviço das populações e do desenvolvimento 
regional, que respeite e valorize os seus trabalhadores. Por isso 
continuaremos a lutar pela valorização e adequação das carreiras 
dos trabalhadores da Administração Local e Regional à realidade 
da intervenção autárquica, pelo fim das privatizações/concessões e 
externalização dos serviços e pelo regresso aos municípios dos serviços 
públicos privatizados. Combater a municipalização das funções sociais 
do Estado como a saúde, a educação, a cultura ou a proteção social e, a 
não ser revertida,  abre o espaço à privatização dos serviços, pondo em 
causa o seu carácter universal e os direitos dos trabalhadores.

  
Exigir, Lutar, Conquistar 

Tendo em conta as profundas transformações que têm ocorrido na 
Administração Local, seja no plano das autarquias, do seu sector 
empresarial, dos bombeiros ou das diversas empresas ou entidades 
que operam no sector, a Lista A, reforçará a sua ligação aos locais de 
trabalho, assumindo desde já como principais linhas orientadoras:  

• O aumento real dos salários, com um salário mínimo de 850 euros e 
com um aumento de pelo menos 90 euros para todos os trabalhadores 
a partir de janeiro de 2020, por forma a dar início à reposição da quebra 
do poder de compra verificada desde 2009;

• A criação de um novo sistema de carreiras que potencie a valorização 
e a motivação dos trabalhadores e com um índice 100 correspondente 
a 850 euros, como remuneração base da Administração Pública. 

• A renegociação do sistema de avaliação de desempenho e a eliminação 
do sistema de quotas;

• A negociação e publicação do suplemento de insalubridades, 
penosidade e risco e dos suplementos de isenção de horário, de 
piquete e de disponibilidade permanente e a reposição dos valores do 
trabalho extraordinário;

• A defesa dos horários de trabalho e do direito a dois dias de descanso 
semanal sendo o dia obrigatório o domingo. 

Reforçar a intervenção e ligação aos trabalhadores com a ação 
sindical integrada

O STAL é a maior e mais representativa organização sindical do sector 
porque os trabalhadores confiam no seu Sindicato. Os trabalhadores 
podem contar que este caminho vai ser prosseguido, com o reforço da 
nossa organização no local de trabalho, onde se sindicaliza, se elegem 
delegados sindicais e representantes dos trabalhadores para a SST. 

PROGRAMA de ACÇÃO
Quadriénio 2020-2023

Os Associados do STAL que se candidatam pela Lista A aos órgãos 
regionais de Faro do STAL, integra homens e mulheres onde se 
alia a experiência com a renovação e assumem o compromisso de 
prosseguir a luta pelos direitos dos trabalhadores e pela melhoria 
das condições de vida. 

As eleições para os órgãos regionais de Faro são um momento 
determinante para a afirmação da democracia e vitalidade do 
Sindicato, sendo indispensável a participação de todos os associados 
para reforçar a unidade e transmitir a confiança de que é possível 
avançar na defesa e conquista de direitos sendo  um momento em 
que os associados escolhem de entre os seus companheiros de 
trabalho o conjunto de mulheres e homens que nos próximos quatro 
anos vão estar à frente do Sindicato. 

Um sindicalismo de classe, de unidade, de democracia, de 
independência, de solidariedade e de ação de massas, que é prática 
e património histórico do STAL e que continuará a ser apanágio das 
mulheres e dos homens que dão corpo à Lista A, proposta pela 
Direção Regional cessante. 

LISTALISTAVOTA

LISTALISTA
“ORGANIZAR E LUTAR PARA AVANÇAR!”


