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Defender o Estatuto do Bombeiro Profissional

CONCENTRAÇÃO NACIONAL DE BOMBEIROS
DIA 16 DE ABRIL ÀS 11.30 HORAS

A luta desenvolvida nos últimos meses pelos sapadores
bombeiros e bombeiros municipais, promovida e organizada
pelo STAL e STML, tem procurado inverter o caminho que o
atual Governo quer impor no campo dos direitos destes
profissionais, degradando-os potencialmente a níveis
inéditos. Em cima da mesa, encontram-se duas matérias de
capital importância, nomeadamente o Estatuto do Bombeiro
Profissional e as condições para a sua aposentação.

Não baixaremos os braços!
O STAL e o STML têm sido incansáveis neste combate, quer mobilizando
os trabalhadores na defesa dos seus próprios interesses, quer propondo
um conjunto de alterações aos diplomas avançados pelo Governo.
Porém, parece que o responsável político por esta área, ou seja, o
Secretário de Estado da Proteção Civil (SEPC), optou por uma estratégia
de não resposta às organizações com maior peso representativo no
seio dos bombeiros profissionais, STAL e STML.

Perante os sucessivos atrasos do Governo em responder às pretensões dos bombeiros profissionais, e após adiamento da reunião
prevista para dia 2 de Abril, associando ainda as posições inaceitáveis assumidas pela ANMP e por outros sindicatos ditos de classe,
STAL e STML decidiram para 16 de Abril, pelas 11h30, uma
concentração de protesto junto ao MAI com dirigentes, delegados e ativistas sindicais.

Neste contexto, já em si negativo, acresce o facto da Associação Nacional
de Municípios Portugueses com apoio de um sindicato ter feito
chegar ao Ministério da Administração Interna (MAI) um conjunto de
alterações que prejudicam ainda mais a carreira e a operacionalidade
dos corpos de bombeiros profissionais.

Face a esta novela de mau gosto em que estamos mergulhados, STAL
e STML não abdicarão dos compromissos assumidos com os Bombeiros Sapadores e Municipais do país. Sempre em defesa dos seus
direitos, interesses e expectativas.

DEFENDEMOS E EXIGIMOS:
Um estatuto de aposentação que permita aos bombeiros uma reforma sem cortes
dentro das idades atualmente estabelecidas.
O estatuto que preveja pagamento quando solicitado ao abrigo da disponibilidade permanente.
A salvaguarda da atual designação e da carreira de bombeiro sapador para todos .
Pela proposta de tabela salarial acordada entre MAI e estes sindicatos.
Um horário de 12 horas de trabalho contínuo.

OS BOMBEIROS

têm quem os defenda!
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Sindicaliza-te, dá mais força à nossa luta!

