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PARTICIPA MOBILIZA

MAIS SALÁRIO – JÁ!
O Governo PS, que se diz “de contas 
certas”, tem de acertar as contas 
com os trabalhadores:
 • Aumentar os salários no imediato!
 • Fixar os limites máximos dos preços 
  de bens e serviços essenciais, bem 
  como dos custos com a habitação; 
  e taxar os lucros “extraordinários” 
  das grandes empresas!

www.stal.pt

CONTRA A POLÍTICA DE EMPOBRECIMENTO QUE O GOVERNO PS
QUER IMPOR E O BRUTAL AUMENTO DO CUSTO DE VIDA.

AHBV, SAPADORES, SAPADORES FLORESTAIS



OS BOMBEIROS ESTÃO CADA VEZ MAIS POBRES
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 • Não se pode confundir a disponibilidade para 
  o serviço com a sua efectiva prestação. 
 • A valorização dos salários, com a previsão 
  específica do valor de cada um dos suplementos 
  na remuneração dos bombeiros;
 • A identificação da carreira de Bombeiro como 
  profissão de desgaste rápido com 
  a regulamentação dos suplementos 
  remuneratórios devidos pelo ónus específico 
  da prestação de trabalho, risco e disponibilidade 
  permanente;
 • A abertura de procedimentos concursais para 
  a integração dos trabalhadores que exercem 
  funções de Sapadores Florestais na carreira 
  de Bombeiro Sapador

 • O respeito pelo direito à carreira e categoria 
  profissional de bombeiro, bem como 
  à progressão, independentemente do vínculo 
  ou entidade em que prestam serviço;
 • Cumprir a lei e respeitar o horário de trabalho, 
  eliminando-se o duplo estatuto 
  de trabalhadores e voluntários;
 • Revisão do Estatuto Social do Bombeiro, para 
  garantir apoios efectivos ao voluntariado: um 
  serviço de saúde e apoio médico específico 
  e regular;
 • Reconhecer a actividade de bombeiro como 
  actividade de risco, e uma profissão 
  de desgaste rápido.
Os trabalhadores das AHBV reafirmam a necessidade 
urgente da publicação de um Regulamento de 
Condições Mínimas que regule as relações laborais 
neste sector, de acordo com as propostas já 
apresentadas pelo STAL ao Governo, e a urgente 
negociação e publicação de instrumento colectivo 
de trabalho que regule as condições laborais.

OS BOMBEIROS SAPADORES E OS SAPADORES 
FLORESTAIS ESTÃO EM LUTA PELO AUMENTO 
DOS SALÁRIOS, CARREIRAS VALORIZADAS 
E APOSENTAÇÃO DIGNA

TRABALHADORES UNIDOS 
E DETERMINADOS

PROFISSIONAIS DAS ASSOCIAÇÕES
HUMANITÁRIAS DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
EM LUTA POR MELHORES SALÁRIOS, 
MAIS DIREITOS E EFECTIVAR O DIREITO 
À CONTRATAÇÃO COLECTIVA 

Os trabalhadores e o STAL mantêm-se 
disponíveis e determinados em 
desenvolver todos os esforços para exigir 
ao Governo a adopção das medidas 
indispensáveis à melhoria da valorização 
profissional e das condições de trabalho 
dos bombeiros profissionais, considerando 
em cada momento as formas de luta 
adequadas.

O Sindicato apela a que 
os trabalhadores Bombeiros 
se unam e lutem em torno 
das suas principais 
reivindicações. Unidos somos 
mais fortes para criar melhores 
condições de trabalho para 
os actuais e futuros bombeiros.

SINDICALIZA-TE
HOJE!

OS BOMBEIROS EXIGEM 
CONDIÇÕES JUSTA DE ACESSO 
À APOSENTAÇÃO, SEM 
PENALIZAÇÕES, AOS 36 ANOS 
DE SERVIÇO OU AOS 55 ANOS 
DE IDADE

www.stal.pt/aderir
BOMBEIROS

AHBV, SAPADORES, SAPADORES FLORESTAIS

É URGENTE VALORIZAR A PROFISSÃO, A CARREIRA, OS SALÁRIOS 
E AS CONDIÇÕES DE TRABALHO


