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Com mais de 50 mil associados, o STAL Ã© hoje o maior sindicato portuguÃªs com implantaÃ§Ã£o em todas as regiÃµes do
continente e ilhas, com as suas 22 DirecÃ§Ãµes Regionais fortemente ligado aos locais de trabalho, atravÃ©s de uma vasta
rede de comissÃµes e de delegados sindicais. Os Ã³rgÃ£os nacionais contam com um total de 39 membros, dos quais 25
integram a DirecÃ§Ã£o Nacional, oito, a Mesa da Assembleia Geral e seis, a ComissÃ£o de FiscalizaÃ§Ã£o e Contas. Nos
Ã³rgÃ£os regionais tÃªm actividade regular 227 membros, dos quais 171 integram as direcÃ§Ãµes regionais e 56 integram
as mesas das assembleias regionais. Nos locais de trabalho funcionam 253 comissÃµes sindicais, dinamizadas por 895
delegados sindicais. Na sua actividade, orientada para a defesa intransigente dos direitos, interesses e aspiraÃ§Ãµes dos
trabalhadores da administraÃ§Ã£o local e regional e de empresas concessionÃ¡rias de serviÃ§os pÃºblicos no Ã¢mbito do
sector, o STAL tem definidas Ã¡reas especÃ-ficas de trabalho junto dos jovens, das mulheres, dos quadros tÃ©cnicos e dos
bombeiros profissionais.

Particular atenÃ§Ã£o tem prestado ao estudo e acompanhamento das privatizaÃ§Ãµes/concessÃµes de serviÃ§os pÃºblicos
das autarquias, numa perspectiva de salvaguarda dos direitos adquiridos dos trabalhadores, defesa do emprego pÃºblico
e melhoria da qualidade de vida e condiÃ§Ãµes sociais das populaÃ§Ãµes. Com o mesmo empenhamento o STAL segue as
novas realidades no sector prestando especial atenÃ§Ã£o Ã contrataÃ§Ã£o colectiva e Ã defesa dos direitos e interesses
dos trabalhadores sujeitos Ã s novas condiÃ§Ãµes laborais. Esta intensa e multifacetada actividade - que abrange ainda
iniciativas de carÃ¡cter cultural e desportivo, a gestÃ£o do parque de campismo da Foz do Arelho e a constante procura
de descontos e vantagens para os seus associados por parte de empresas de serviÃ§os encontra-se espalhada em
dezenas de documentos editados e distribuÃ-dos aos trabalhadores e Ã populaÃ§Ã£o, bem como nas duas publicaÃ§Ãµes
regulares do Sindicato: o Â«Jornal do STALÂ», editado trimestralmente com uma tiragem de 50 mil exemplares e o
Â«Boletim do STALÂ», publicaÃ§Ã£o de carÃ¡cter tÃ©cnico e jurÃ-dico, com uma difusÃ£o mais limitada.
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