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Tomam posse, a 5 de Janeiro, os novos Ã³rgÃ£os nacionais do STAL.

Este Ã© um ano em que, independentemente das dificuldades e da constataÃ§Ã£o de que os resultados das lutas ficaram
aquÃ©m do que seria justo, comeÃ§am a surgir, de forma inequÃ-voca, alguns frutos resultantes do querer e da unidade
dos trabalhadores.

Assim, Ã© aplicado Ã AdministraÃ§Ã£o Local o horÃ¡rio mÃ¡ximo de 40 horas semanais. Entra em vigor um novo sistema
retributivo (NSR) que, independentemente das justas crÃ-ticas que formulÃ¡-mos Ã s anomalias e ilegalidades que contÃ©m,
nÃ£o deixa de ser uma conquista dos trabalhadores apÃ³s Ã¡rduos anos de luta. Luta que continuarÃ¡ com vista Ã
correcÃ§Ã£o dos seus aspectos negativos.

A resistÃªncia Ã polÃ-tica anti-trabalhadores do Governo Cavaco Silva continua, sem desfalecimentos, quer a nÃ-vel
sectorial, quer geral.

Em 24 de Fevereiro o STAL leva a cabo uma greve nacional, com uma mÃ©dia de adesÃ£o na ordem dos 80 por cento.

Em 18 e 19 de MarÃ§o, em Coimbra, num Encontro Nacional de Jovens Trabalhadores promovido pela CGTP, Ã©
deliberada a constituiÃ§Ã£o da Inter-jovem, como forma de dar expressÃ£o organizativa ao combate da juventude pelos
seus direitos especÃ-ficos. O STAL participou no Encontro e ficou representado na DirecÃ§Ã£o da Interjovem.

A 31 de MarÃ§o realiza-se no Porto o Conselho Geral do STAL que aprova uma resoluÃ§Ã£o polÃ-tico-sindical e uma
proposta de acÃ§Ãµes de luta a desenvolver.

Em 12 de Maio realiza-se no Rossio, em Lisboa, uma acÃ§Ã£o de sensibilizaÃ§Ã£o da populaÃ§Ã£o para a justeza das
nossas reivindicaÃ§Ãµes, em que participam as regiÃµes de Lisboa, SantarÃ©m e SetÃºbal.

Foi realizado em 2 de Julho, no AÃ§ude do Monte da Barca, em Coruche, o I ConvÃ-vio Nacional, com a participaÃ§Ã£o
de cerca de mil associados do STAL e seus familiares.

Realizam-se greves nacionais, com elevada adesÃ£o, em 31 de Maio, 14 e 15 de Junho e 21 e 22 de Setembro.
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Tendo como lema Â«A vida e o futuro dos trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o LocalÂ» o STAL levou a efeito em 10 de
Agosto, no Hotel Penta, em Lisboa, um debate pÃºblico, em que intervieram, para alÃ©m de dirigentes do STAL, vÃ¡rios
convidados ligados a estruturas oficiais.

Em 5 e 6 de Outubro, nova Assembleia da UEFPC (UniÃ£o Europeia dos Trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o Local) com
a participaÃ§Ã£o de quatro dirigentes nacionais do STAL e onde Ã© aprovada, por unanimidade, mais uma moÃ§Ã£o de
solidariedade com a luta do STAL e de condenaÃ§Ã£o Ã actuaÃ§Ã£o do Governo portuguÃªs.

Realiza-se em 24 de Novembro mais um Conselho Geral, que faz a anÃ¡lise Ã s lutas realizadas e seus resultados e
perspectiva as acÃ§Ãµes futuras.

Por iniciativa do STAL e do Sindicato do MunicÃ-pio de Lisboa, teve lugar em 25 de Novembro, um Encontro Nacional de
Bombeiros Profissionais, no Forum Picoas, em Lisboa, onde se debateram os vÃ¡rios problemas deste sector.

Em 21 de Dezembro, o STAL promove uma reuniÃ£o na SEMA (Secretaria de Estado da ModernizaÃ§Ã£o Administrativa)
para tratamento de questÃµes ligadas Ã integraÃ§Ã£o dos MÃ©dicos VeterinÃ¡rios no Novo Sistema Retributivo e da
aplicaÃ§Ã£o do Decreto-Lei n.Âº 265/88 a estes profissionais, nas mesmas condiÃ§Ãµes em que foi aplicado aos restantes
tÃ©cnicos.
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