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A TODOS OS DIRIGENTES E DELEGADOS SINDICAIS

CANCELAMENTO 
DA 

SESSÃO SOLENE 
DA

REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS SINDICAIS
20 DE MARÇO DE 2020 

CAMARADA,

À luz da actual situação de saúde publica, em que o risco de contágio do corona vírus é real, e

das medidas que o Governo tem tomado e dos inúmeros alertas que a DGS – Direcção Geral de

Saúde tem feito, em especial, a que não se realizem eventos que podem potenciar esses riscos,

um  dos  quais  é  a  concentração  de  grande  números  de  pessoas  em  espaços  fechados,  a

DIRECÇÃO NACIONAL analisou atentamente a realização desta importante cerimónia. 

Assim,  de  acordo  com  o  princípio  da  prudência,  a  DIRECÇÃO  NACIONAL  e  a  MESA  DA

ASSEMBLEIA-GERAL decidiram

CANCELAR A SESSÃO SOLENE
 DA R.N.D.S. DO PRÓXIMO DIA 20.MARÇO.2020

CAMARADA

Neste quadro, a DIRECÇÃO NACIONAL informa que, sobre os dois eventos previstos para se

realizarem nesta sessão solene da RNDS, vai-se passar o seguinte:

 TOMADA DE POSSE DOS CORPOS GERENTES 
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A TOMADA DE POSSE dos novos CORPOS GERENTES (eleitos nas eleições de 10, 11, 12 e 13 de

Março de 2020) continua-se a REALIZAR NO DIA 20.MARÇO.2020.

Porquê? Porque, conforme estipulam os Estatutos do STAD, esta acção tem prazos legais que

têm que ser cumpridos! 

Assim, a TOMADA DE POSSE dos novos CORPOS GERENTES vai ser feita - porém, numa acção

onde somente  participarão os membros agora  eleitos e  aqueles  que deixarão de  ter  funções

dirigentes no STAD. 

Esta TOMADA DE POSSE não terá, pois, a dimensão político-sindical como teria se fosse feita na

sessão solene - mas os Estatutos do STAD serão cumpridos integralmente!

 INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE NACIONAL DO 
STAD 

Por seu lado, este evento, de grande significado para o nosso sindicato devido à importância que

a nova sede nacional possui para o bom acolhimento aos associados e as melhores condições de

trabalho para os Serviços e a Direcção Nacional, será realizado na primeira oportunidade em que

seja possível fazê-lo sem qualquer risco. 

Ou seja, a INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE NACIONAL será efectivamente feita numa próxima

sessão  solene da  RNDS,  a  marcar  brevemente,  e  para  a  qual,  nessa ocasião,  todos  e  todas

voltarão a ser convocados = convidados a participar. 

CAMARADA

A DIRECÇÃO NACIONAL está convicta que esta decisão, devido à sua sensatez, é apoiada por

todos os camaradas!!

Assim,  Colega e  Camarada,  certos  que  continuaremos todos  UNIDOS e  ORGANIZADOS para

defender os interesses da Classe Trabalhadora e proteger o STAD, até á próxima Reunião!

A LUTA CONTINUA,
VENCEREMOS!

SAUDAÇÕES SINDICAIS
A DIRECÇÃO NACIONAL

Comunicado nº. 21/2020 
Lisboa, 12 de Março de 2020
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