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ELEIÇÕES PARA OS CORPOS GERENTES
10, 11, 12 e 13 de MARÇO de 2020

INFORMAÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL
SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO ELEITORAL

 APRESENTAÇÃO DE LISTA CANDIDATA ÀS ELEIÇÕES
 CADERNOS ELEITORAIS
 MESAS DE VOTO

CAMARADA

O processo eleitoral do nosso sindicato está em pleno desenvolvimento no respeito escrupuloso

do estipulado nos Estatutos e, nesta data, a Mesa da Assembleia-geral (MAG) transmite à Classe

Trabalhadora as informações seguintes:

 APRESENTAÇÃO DE LISTAS ÀS ELEIÇÕES  
A MAG, considerando que terminou hoje, 10.Fevereiro.2020 o prazo para entrega de candidaturas

ás eleições, comunica que, para esta Assembleia-geral eleitoral, foi apresentada unicamente uma

lista candidata, organizada pela actual Direcção Nacional e encabeçada pelos actuais dirigentes

sindicais Vivalda Silva (Coordenadora Nacional) e Rui Tomé (Vice-Coordenador Nacional).

A MAG, nos termos do artigo 7ª. do Regulamento Eleitoral do STAD e dos Estatutos, apreciou a

candidatura e averiguou eventuais irregularidades da lista candidata, tendo concluído que a lista

apresentada preenche todas as condições estatutárias para ser aceite  pela MAG (porque não

apresentou quaisquer irregularidades) como concorrente ás eleições, tendo, pois, sido aceite.

Assim, a única lista candidata ás eleições é a lista apresentada pela actual Direcção Nacional.

Esta lista foi designada LISTA A e tem os seguintes lemas:

 FORTALECER  O  STAD,  COM  MAIS  UNIÃO  E  MELHOR  ORGANIZAÇÃO  -
VENCEREMOS!!!

 DEFENDER O 25 DE ABRIL, OS TRABALHADORES E O ESTADO SOCIAL, 
SEMPRE!

 CONSOLIDAR A SOLIDARIEDADE, AMPLIAR A AUTONOMIA E AUMENTAR A 
DEMOCRACIA!
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No quadro estatutário (Artº. 8º do Estatutos), já foi constituída a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO e,

consequentemente, a campanha eleitoral vai-se iniciar no próximo dia 12.Fevereiro.2020.

(NOTA - A solicitação da LISTA A, e com total acordo da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES, o STAD,
aproveitando o envio de correspondência para os dirigentes e delegados sindicais, enviará a estes materiais de
informação desta lista para a sua distribuição aos trabalhadores nos locais de trabalho).

 CADERNOS ELEITORAIS  
O próximo passo do processo eleitoral vai ser o da afixação dos  CADERNOS ELEITORAIS na

Sede Nacional e nas Delegações do STAD.

 Assim,  a  partir  de  24.Fevereiro.2020,  os  CADERNOS  ELEITORAIS das  eleições  poderão  ser

conferidos pelos sindicalizados na Sede Nacional e nas Delegações do STAD, que poderão fazer

RECLAMAÇÕES aos mesmos até ao próximo dia 5.Março.2020.

 MESAS DE VOTO  

O passo seguinte do processo eleitoral é a constituição das MESAS DE VOTOS  .   

Existirão dois tipos de MESAS DE VOTO, com horários específicos para cada tipo: 

 As  MESAS  DE  VOTO  FIXAS,  posicionadas  na  Sede  Nacional  e  em  cada  uma  das

delegações do STAD.

 As  MESAS DE VOTOS MÓVEIS, que se deslocarão a locais de trabalho, para possibilitar

uma maior participação dos trabalhadores sindicalizados nas eleições.

A MAG, até 5.Março.2020, informará os trabalhadores sindicalizados da constituição das MESAS

DE VOTOS através da sua afixação na Sede Nacional e nas Delegações do STAD bem como será

colocada no site do sindicato e enviada pelas redes sociais aos dirigentes e delegados sindicais.

CAMARADA

A MAG continuará a prestar a todos(as) os(as) delegados(as) sindicais e à Classe Trabalhadora

todas  a  informações  importantes  sobre  o  processo  eleitoral  para  que  as  eleições  sejam um

importante momento de participação dos trabalhadores e de grande afirmação da vida interna

democrática do nosso sindicato!

Em 10, 11, 12 e 13 de Março - TODOS A VOTAR PARA O STAD REFORÇAR!
                 
                 SAUDAÇÕES SINDICAIS 
           Pel’ A MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL
                     Carlos Trindade
                       (Presidente)

Comunicado nº 11/2020 - Lisboa, 10-Fevererior-2020
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