ARQUIVO.STAL.PT

Quem somos...

O STAL â€“ Sindicato Nacional dos Trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o Local, adiante designado abreviadamente pela sigla
STAL, Ã© a associaÃ§Ã£o sindical constituÃ-da pelos trabalhadores e trabalhadoras nele filiados que, independentemente
do vÃ-nculo e/ou tipo de regime, e/ou tipo de contrato, exerÃ§am actividade profissional na AdministraÃ§Ã£o PÃºblica,
Local ou Regional, nas empresas pÃºblicas ou concessionÃ¡rias de serviÃ§os pÃºblicos, bem como, em geral, em
quaisquer entes pÃºblicos ou privados que se encontrem investidos de poderes de autoridade na prossecuÃ§Ã£o de fins
pÃºblicos ou prossigam actividades de utilidade pÃºblica local, regional ou inter-regional. (ArtÂº 1Âº dos Estatutos)

O STAL abrange, ainda, os trabalhadores ao serviÃ§o de entidades gestoras de serviÃ§os, actividades e funÃ§Ãµes
pÃºblicas, que forem objecto de privatizaÃ§Ã£o, qualquer que seja a sua relaÃ§Ã£o jurÃ-dica de emprego.

O STAL conta actualmente 56 mil associados de pleno direito, e tem a sua Sede Nacional em Lisboa. A organizaÃ§Ã£o
sindical estÃ¡ presente em todos os Distritos e regiÃµes autÃ³nomas do paÃ-s atravÃ©s de 22 DirecÃ§Ãµes Regionais.

Â
O STAL e o movimento sindical
Nacional e Internacional

O STAL Ã© filiado na CGTP-IN desde 1994, por decisÃ£o votada por expressiva maioria em Assembleia-Geral realizada
em 11 de Maio desse ano, estÃ¡ representado e intervÃ©m activamente nos seus Ã³rgÃ£os, designadamente na ComissÃ£o
Executiva, Conselho Nacional e UniÃµes de Sindicatos Distritais.

Como organizaÃ§Ã£o integrante da Frente Comum de Sindicatos da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, em conjunto com cerca de
trÃªs dezenas de Sindicatos do sector, o STAL estÃ¡ empenhado na defesa e promoÃ§Ã£o desta estrutura enquanto
espaÃ§o privilegiado de construÃ§Ã£o da unidade e fortalecimento da luta dos trabalhadores.

Integra tambÃ©m a ConfederaÃ§Ã£o Portuguesa de Quadros TÃ©cnicos e CientÃ-ficos, em cujas actividades participa o
Grupo de Trabalho dos Quadros TÃ©cnicos do STAL.

O STAL Ã© membro do Conselho PortuguÃªs para a Paz e CooperaÃ§Ã£o (CPPC) e afirma-se como um Sindicato
empenhado no movimento de defesa da paz e de solidariedade com a luta dos povos e dos trabalhadores de todo o
mundo.

O STAL estÃ¡ filiado na FederaÃ§Ã£o Sindical Europeia dos ServiÃ§os PÃºblicos (FSESP), integrando vÃ¡rios dos seus
Ã³rgÃ£os, nomeadamente o ComitÃ© Executivo, o ComitÃ© de AdministraÃ§Ã£o Local e o ComitÃ© dos ServiÃ§os PÃºblicos.
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MantÃ©m ainda colaboraÃ§Ã£o com organizaÃ§Ãµes sindicais congÃ©neres, com a Internacional dos ServiÃ§os PÃºblicos,
desenvolvendo laÃ§os de solidariedade com outros sindicatos, em especial com as organizaÃ§Ãµes dos paÃ-ses de
expressÃ£o portuguesa.
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