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ApÃ³s intensa actividade e luta, conduzida pelo STAL, que levou o problema ao Presidente da RepÃºblica, Primeiro
Ministro, Ministro da AdministraÃ§Ã£o Interna, Provedor de JustiÃ§a e Assembleia da RepÃºblica, onde reuniu com todos
os grupos parlamentares, foi conseguida uma grande vitÃ³ria para os trabalhadores das Assembleias Distritais com a
alteraÃ§Ã£o positiva do Decreto-Lei n.Âº 288/85. As alteraÃ§Ãµes traduziram-se fundamentalmente pela garantia da
seguranÃ§a do emprego, do pagamento dos vencimentos e dos demais abonos atravÃ©s de verbas do OrÃ§amento do
Estado e do direito Ã carreira.

Em 22 de Janeiro, dirigentes e activistas sindicais do STAL concentram-se frente ao MinistÃ©rio da AdministraÃ§Ã£o
Interna, exigindo a reposiÃ§Ã£o do poder de compra dos trabalhadores, a negociaÃ§Ã£o do projecto de carreiras do STAL
e a negociaÃ§Ã£o da PRC/86. Pelos mesmos objectivos e no mesmo local, realiza-se uma grande concentraÃ§Ã£o em 2
de Abril, seguida de manifestaÃ§Ã£o para a Assembleia da RepÃºblica. Foi apÃ³s estas acÃ§Ãµes que o Governo se sentou,
finalmente, Ã mesa das negociaÃ§Ãµes.

A 5 de Fevereiro, grande manifestaÃ§Ã£o da Frente Comum de Sindicatos, em Lisboa.

Em MarÃ§o, realiza-se o Conselho Nacional PlenÃ¡rio na Foz do Arelho, regiÃ£o de Leiria, onde foi aprovada por
aclamaÃ§Ã£o uma proposta conducente Ã realizaÃ§Ã£o de uma grande campanha nacional de sensibilizaÃ§Ã£o e
esclarecimento da opiniÃ£o pÃºblica e a intensificaÃ§Ã£o e agudizaÃ§Ã£o das formas de luta, tendo como objectivos
alcanÃ§ar a seguranÃ§a e estabilidade do emprego, a negociaÃ§Ã£o efectiva do Projecto de AlteraÃ§Ãµes ao sistema de
carreiras, entregue pelo STAL, e a negociaÃ§Ã£o de todas as matÃ©rias que interfiram com os direitos e interesses dos
trabalhadores do sector.

Realiza-se distribuiÃ§Ã£o de comunicados Ã populaÃ§Ã£o, plenÃ¡rios nos locais de trabalho e nas horas de serviÃ§o,
conferÃªncias de imprensa e vigÃ-lias. Estas acÃ§Ãµes culminam com uma greve sectorial, em 22 de Maio, nos distritos de
Beja, Ã‰vora, SantarÃ©m e SetÃºbal e nos transportes colectivos do Barreiro, Coimbra, Aveiro, Braga e Portalegre.
Finalmente, no dia 28 de Maio, cumprese um dia de greve nacional.

Em 23 de Outubro, mais uma concentraÃ§Ã£o frente Ã residÃªncia oficial do 1Âº Ministro e, a 18 de Novembro,
manifestaÃ§Ã£o em Lisboa que leva o Governo a subir a sua proposta de aumento salarial para 1987, de 9,5 por cento
para 11,5 por cento.

Em 6 de Novembro realizam-se as eleiÃ§Ãµes para os corpos gerentes nacionais do STAL, que vieram a ser impugnadas
por alegadas irregularidades processuais que o Tribunal atravÃ©s de decisÃ£o nÃ£o veio validar.
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