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INFORMAÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL 
SOBRE O 

RESULTADO DA ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DE 18 E 19.MARÇO.2019: 

FOI APROVADA, POR UNANIMIDADE, 
A proposta da Direcção Nacional  

que permite concretizar a venda da actual sede nacional,  
no Cais Sodré, e a compra da nova, no Areeiro! 

 

A CONFIANÇA DA CLASSE TRABALHADORA  
NO STAD COMPROVOU-SE, UMA VEZ MAIS, NESTE RESULTADO 

NACIONAL DA ASSEMBLEIA - GERAL! 
CAMARADA, 
 

Nos passados dias 18 e 19 de Março de 2019, realizou-se uma Assembleia-geral Extraordinária 

do STAD, que foi convocada de acordo com os Estatutos e se reuniu como habitualmente de 

forma descentralizada em todas as delegações regionais do Sindicato, ou seja, em Lisboa, 

Setúbal, Porto e Coimbra e nas Delegações Locais da R.A. Madeira (Funchal) e da R.A. Açores 

(Ponta Delgada). 

Esta Assembleia-geral Extraordinária teve a seguinte 

ORDEM DE TRABALHOS 

 ÚNICO – Ponto da situação referente à venda da actual Sede Nacional do STAD e compra da 

futura Sede Nacional, em Lisboa 

COLEGA, 

Depois da realização da Assembleia-geral, a Mesa da Assembleia-geral (MAG) informa a Classe 

Trabalhadora que os procedimentos estatutários foram cumpridos rigorosamente e na íntegra e 

que a Assembleia-geral decorreu normal e correctamente em todas as sessões 

descentralizadas, não havendo registo de qualquer problema durante a sua realização.  
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COMPANHEIRO E COMPANHEIRA, 

A MAG informa que o  

Resultado Nacional da Assembleia-geral Extraordinária de 18 e 19 de Março de 2019, 

que é resultante da soma das deliberações tomadas em cada uma das sessões 

descentralizadas é o seguinte: 

A Proposta da Direcção Nacional à Assembleia-geral Extraordinária de 18 e 19 de Março de 2019 

foi aprovada por unanimidade e, em algumas sessões descentralizadas, por aclamação. 

CAMARADA  
 

Concretamente, as principais deliberações desta Assembleia-geral Extraordinária foram as 

seguintes:  

1. Que se reafirme a deliberação da Assembleia-geral Extraordinária de 1, 2 e 3 de Outubro de 2018 de o 

STAD comprar, para instalar a Sede Nacional e a Delegação Regional de Lisboa, umas novas instalações 

situadas na Rua Sarmento Beires, Lote 33, nºs 13 e 13 E, zona do Areeiro, em Lisboa, com o numero de 

registo na Conservatória Predial -  1398 por 640.000 euros (seiscentos e quarenta mil euros); 

2. Que se reafirme a deliberação da Assembleia-geral Extraordinária de 1, 2 e 3 de Outubro de 2018 de o 

STAD vender as actuais instalações onde estão instaladas a Sede Nacional e a Delegação Regional de 

Lisboa na Rua de S. Paulo, numero 12, ao Cais do Sodré, em Lisboa, com o numero de registo na 

Conservatória Predial -  25 e que esta venda seja feita aos mesmos promitentes - compradores que não 

cumpriram com a realização da escritura no pp 14.Dezembro.2018; 

3. Que a venda deste imóvel seja pelo valor de 700.000 mil euros (setecentos mil euros), incluindo nesta 

quantia o valor de 40.000 euros (quarenta mil euros) já anteriormente entregue pelos promitentes – 

compradores e que estes perderam por não terem realizado a escritura em 14.Dezembro.2018, anulando-

se, com a presente deliberação, a que foi tomada na Assembleia-geral Extraordinário de 1, 2 e 3 de 

Outubro de 2018; 

Com esta deliberação unânime, a Direcção Nacional está em condições de proceder à operação 

imobiliária da venda das actuais e da compra das futuras instalações da Sede Nacional do 

STAD, estando já marcadas as escrituras respectivas para a concretizar. 

COLEGA,  

A Mesa da Assembleia-geral saúda a Classe Trabalhadora por ter tomado esta importante 

deliberação, felicita a Direcção Nacional, por ter apresentado uma proposta que teve a 

aprovação unânime da Assembleia-geral e congratula-se pela unanimidade desta deliberação, 

que representa, sem qualquer margem de duvidas, que se confirmou que, democraticamente,  

O STAD CONTINUA A REFORÇAR-SE COM TODA A CONFIANÇA DOS TRABALHADORES! 
                                                                                                                    Saudações Sindicais 

                                                                                                     A Mesa da Assembleia –Geral 
 
 

                                                                                                                      Carlos Trindade 
Comunicado nº -40/2019 - Lisboa, 24.3.2019                                                                                                (Presidente) 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

 


