
Quem trabalha tem direitos!

? Salário digno e conforme o 
trabalho prestado;

? Horário de trabalho definido;

? Profissão e carreira profissional;

? Férias, subsídios de férias e de 
Natal;

? Subsídio de turno;

? Pagamento do trabalho 
suplementar;

? Subsídio do trabalho nocturno;

? Protecção da maternidade e da 
paternidade;

? Estatuto do trabalhador-
estudante;

? Proibição do despedimento 
sem justa causa;

Estes e outros direitos que 

hoje temos, são uma 

conquista dos 

trabalhadores organizados 

nos seus sindicatos e o 

resultado de muitas lutas e 

sacrifícios das gerações de 

trabalhadores que nos 

antecederam.

Sem eles o trabalho seria 

muito mais desumano e as 

injustiças maiores.

Só a organização colectiva 

dos trabalhadores permite 

dar mais força às suas 

aspirações e à defesa dos 

direitos conquistados.

O Sindicato é necessário e essencial para:

Dá mais força ao !STAL

Defender, promover e alargar os direitos individuais e 
colectivos dos trabalhadores;

Promover, organizar e apoiar acções para a melhoria das 
condições de vida e de trabalho;

Defender as liberdades democráticas;

Negociar e participar na elaboração de legislação e 
celebrar convenções colectivas;

Fiscalizar e reclamar a aplicação das leis laborais;

Intervir nos processos disciplinares instaurados aos 
associados;

Prestar assistência sindical, jurídica ou outra aos sócios 
nos conflitos de trabalho;

Acesso a um conjunto de serviços e benefícios através de 
protocolos estabelecidos com instituições dos mais 
variados sectores.

Para defender os teus direitos 
e a dignificação dos bombeiros 

sindicaliza-te!sindicaliza-te!

www.stal.pt

Trabalhadores das associações 
humanitÁrias de bombeiros 

Exigimos

 a melhoria 

das condições 

de trabalho de todos 

os profissionais, 

independentemente 

do vínculo ou designação, 

que asseguram, nos corpos 

de bombeiros, a protecção 

de pessoas e bens.

OS BOMBEIROS 
têm quem os defenda!

Todos os trabalhadores, independentemente do tipo de 
vínculo ou contrato que exerçam actividade profissional no 
sector da Protecção Civil, quer seja em Corpos de Bombeiros, na 
ENB, nos CDOS ou na FEB.

Quem pode ser associado?

STAL - é o teu sindicato!

Quanto tenho de pagar para ser associado?

A quota mensal é de 1% do vencimento base.

Sindicalizado é mais seguro e não custa nada!

As quotizações pagas ao STAL são dedutíveis no IRS com 
um benefício de 50% (ex: quotização anual de € 60 + 
50% = Dedução de € 90 )

O que fazer para ser sócio?

Mantém o contacto com quem te passou este folheto;

Procura mais informação junto do Dirigente ou Delegado 
Sindical, nas instalações do Sindicato ou na Internet 
( );

Preenche a proposta de associado 

www.stal.pt

Sindicalizado é mais SEGURO!

Estar sindicalizado e exercer actividade sindical nos locais de 
trabalho é um direito democrático e de cidadania 
consagrado na Constituição da República e na Lei.

Os Delegados Sindicais, no exercício das suas funções como 
representantes dos trabalhadores estão protegidos pela Lei.

OS BOMBEIROS 
têm quem os defenda!
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Direito à Carreira Direito à Negociação

Direito ao Horário de Trabalho

Direito à Formação

Direito à Estabilidade e Emprego

Todos os trabalhadores que exercem as funções de Por uma carreira digna e valorizada, por salários justos, por 
bombeiro têm direito à mesma carreira. horários de trabalho humanos exigimos negociar a todos os 

níveis.
Exigimos a carreira única para todos os bombeiros 
independentemente do seu vínculo. A confusão que continua a existir entre o voluntariado e o 

profissionalismo só interessam a quem continua a querer 
fazer dos bombeiros pau para toda a obra na Protecção 

Os bombeiros não são escravos. Exigem  a negociação Civil.
colectiva do horários e, no limite, o cumprimento do 

É urgente regulamentar as carreiras e os salários dos Código do Trabalho, e do respeito pelos limites máximos do 
bombeiros da Administração Local e harmonizar a trabalho aí previstos: 8 horas diárias e 40 horas semanais!
regulamentação dos Bombeiros do Movimento Associativo, 
numa perspectiva de carreira única, com salários justos e 

O Estado tem que assumir as suas responsabilidades. A horários de trabalho dignos.
formação profissional contínua dos bombeiros é 
fundamental para a protecção e salvaguarda das 

Os desafios da Protecção Civil exigem trabalhadores com populações e dos milhares de homens e mulheres que 
alto grau de formação, vocação e motivação para o diariamente desempenham estas funções.
desempenho da sua profissão.

Só assim se pode assegurar cada vez melhor uma função 
Exigimos vínculos permanentes para todos aqueles que essencial em qualquer Estado: A Protecção Civil.
desempenham as funções essenciais de bombeiro nas mais 

Defendemos a criação de uma vertente de ensino específica variadas entidades que integram a Protecção Civil.
para a Protecção Civil e para os bombeiros, ao nível do 
ensino profissional e também do ensino superior que dê 
respostas às exigências de uma sociedade que evolui a um 
ritmo cada vez mais rápido.

Juntos somos mais fortes! Sindicaliza-te!

No STAL, a luta dos bombeiros tem mais força! No STAL, a luta dos bombeiros tem mais força! 

www.stal.pt

Onde estamos


