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Estatuto Editorial
1 – A Revista FEBASE é um projecto
de informação e dinamização
da Federação do Sector Financeiro,
integrada pelos Sindicatos
dos Bancários do Centro, do Norte
e do Sul e Ilhas, e pelo Sindicato
dos Trabalhadores da Actividade
Seguradora e Sindicato dos
Profissionais de Seguros
de Portugal, todos filiados
na UGT-União Geral
de Trabalhadores, assumindo-se
como canal de diálogo com
os associados dos sindicatos
que a integram e público em geral.
2 – A Revista FEBASE disponibiliza
informação sobre as propostas,
posições e actividades
dos Sindicatos que integram
a Federação e promove a partilha
do conhecimento de propostas,
análises e iniciativas de outras
entidades com relevante interesse
para o sector financeiro.
3 – A linha de conteúdo da Revista
FEBASE segue as grandes linhas
de actuação da FEBASE, constante
dos Estatutos e Plano de Actividades.
4 – A par da afirmação
das propostas e posições da FEBASE
a Revista acolhe sugestões, críticas
e comentários de outras entidades,
desde que respeitem o presente
estatuto e respeitem o bom nome
dos cidadãos e Instituições,
nomeadamente dos Sindicatos
que integram a FEBASE e a UGT,
bem como dos respectivos
associados.
5 – No domínio da informação
a Revista FEBASE orienta-se pelas
disposições contidas na Declaração
Universal dos Direitos do Homem,
na Constituição da República
Portuguesa, no Estatuto do
Jornalista, na Lei de Imprensa
e demais legislação aplicável, bem
como no Código Deontológico
dos Jornalistas, apenas
condicionadas pela natureza
e âmbito do seu projecto.
6 – A Revista FEBASE afirma a sua
independência relativamente
a todos os poderes, inclusive
em relação às entidades que nela
inserem publicidade ou apoiam
qualquer iniciativa da FEBASE. Q

A FEBASE é a resposta dos Sindicatos
dos Bancários do Centro, do Norte e do
Sul e Ilhas, e do Sindicato dos
Trabalhadores da Actividade
Seguradora e do Sindicato dos
Profissionais de Seguros aos desafios
que temos pela frente – e a Revista
FEBASE o elo de ligação com todos os
sócios dos Sindicatos
TEXTO: DELMIRO CARREIRA

Um projecto ambicioso,
responsável e exigente

A

publicação do primeiro número da Revista FEBASE,
órgão de comunicação da Federação do Sector Financeiro, filiada na UGT, constitui um importante passo no
desenvolvimento desta nova forma de associativismo sindical no sector da Banca e Seguros.
A existência de uma voz unificadora e divulgadora das
posições dos Sindicatos que integram a FEBASE é fundamental
para a consolidação de um espírito de unidade entre organizações que representam a grande maioria de trabalhadores
de uma área que cada vez mais desenvolve os seus negócios
de forma articulada. Os bancários vendem seguros, e os
profissionais dos seguros articulam os seus clientes com o
Banco a que está associada a companhia.
Os patrões são, na generalidade, os mesmos, e os problemas de quem tem como única fonte de rendimento o seu
salário são iguais na Banca e nos Seguros. É por isso que
Portugal é um caso praticamente único na Europa, com os
trabalhadores da Banca e dos Seguros filiados em organizações sindicais distintas.
A FEBASE é a resposta dos Sindicatos dos Bancários do
Centro, do Norte e do Sul e Ilhas, e do Sindicato dos Trabalhadores da Actividade Seguradora e do Sindicato dos
Profissionais de Seguros aos desafios que temos pela frente
– e a Revista FEBASE o elo de ligação com todos os sócios dos
Sindicatos.

O projecto da Revista FEBASE é ambicioso
Com uma tiragem de 78.500 exemplares, é seguramente
uma das publicações de maior expansão em Portugal.
Procuraremos, para além das páginas dedicadas a cada um
dos Sindicatos e que espelharão as actividades específicas de
cada um, desenvolver uma área de temas comuns ao sector
financeiro.
Daí a opção de escolher para tema do dossier deste
primeiro número uma radiografia do mundo em que trabalhamos.
O projecto da Revista FEBASE é responsável
Será um projecto responsável, porque independentemente
de ser um dos veículos das posições da FEBASE – que é uma

organização que defende um sindicalismo de proposição –,
não será uma revista de propagação de opções políticas e
sindicais de terra queimada, até por isso não se coadunar com
os princípios do sindicalismo democrático que perfilhamos e
que estão consubstanciados na UGT.
O projecto da Revista FEBASE é exigente
É um projecto exigente na medida em que os que nele
participam têm de ter cada vez mais uma visão do sector
financeiro no seu conjunto e cada vez menos uma perspectiva
paroquial, muito centrada no seu Sindicato.
Será, ao mesmo tempo, uma resposta aos mais descrentes
nas possibilidades de se trabalhar em conjunto. À medida que
o trabalho em equipa se for desenvolvendo maior será a
confiança de todos em cada um e nas virtualidades de um
projecto que para além da sua expressão sindical não deixará
de provocar economias que serão canalizadas para outras
actividades.
Exigimos respeito
Este primeiro número sai num momento em que os
processos de revisão salarial para 2010 estão bloqueados
face à intransigência do Grupo Negociador da Banca e da
Associação Portuguesa de Seguradores em atender as
mais do que legítimas reivindicações salariais que os
sindicatos da UGT têm em cima da mesa.
Quer a Banca quer as Companhias de Seguros tiveram
resultados no exercício de 2009 que lhes permitem, sem
quaisquer riscos, actualizar as tabelas com um mínimo de
respeito pelos trabalhadores que deram o seu contributo
– e quantas vezes a cara – pelo funcionamento e credibilidade das Instituições onde trabalham.
A dinâmica social nem sempre é tida em consideração
pelos que têm a responsabilidade de gerir o País e as
empresas. Os modelos macro e micro económicos ignoram-na, mas ela existe! São conhecidas muitas situações
em que as panelas de pressão rebentaram com consequências graves.
A natureza, como agora se viu com os grandes sismos, tem
as suas válvulas de escape; as sociedades também! Q
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Notícias l STAS - Actividade Seguradora

– Heráldica das Seguradoras em Ponta Delgada
Decorreu no passado dia
26 de Fevereiro, pelas
18 horas, nas instalações
do Inetese – Instituto
de Educação Técnica
de Seguros, em Ponta
Delgada, a apresentação
do Livro “Chapas”
– Heráldica das
Seguradoras.

Global Seguros lidera no futebol de 7

E

stá a decorrer o 3.º Campeonato de
Futebol de 7 do STAS. Os jogos
realizam-se no campo do Casa Pia
Atlético Clube - Estádio Pina Manique
em Lisboa, às Sextas-feiras das 20,00 às
22,00 horas.
Decorridas 6 jornadas, as classificações são as seguintes:

A

STAS-Actividade Seguradora

Direcção Nacional do STAS representada por Carlos Marques, Mário Rúbio e
Patrícia Caixinha, deslocou-se a Ponta Delgada, para promover a divulgação
do livro, junto dos seus associados e demais interessados pelo tema.
A apresentação da obra, organizada pela Direcção Regional do STAS Açores,
contou com a presença de um dos seus autores, Vítor Alegria, que retratou em
traços gerais o conteúdo da obra e deu a conhecer alguns episódios curiosos que
ocorreram durante a feitura desta excelente obra, disponível a um preço aliciante.
Um fim de tarde agradável, que possibilitou o contacto dos trabalhadores de
seguros desta simpática ilha com a obra.
A Direcção Nacional do STAS, aproveitando a deslocação à ilha, visitou as delegações
das companhias de seguros sedeadas em Ponta Delgada, contactando os trabalhadores locais, tendo sido amavelmente recebida em todas elas. Q
A Direcção Nacional

STAS-Actividade Seguradora

Apresentação do Livro “Chapas”

Este Campeonato terá 14 jornadas pelo que convidamos todos os
interessados a assistirem ao seu desenrolar. Q

Bolsa de Emprego STAS

Criámos este espaço a pensar em si! www.stas.pt

S

e está empregado mas procura
um novo percurso profissional. Se
está desempregado e inconformado. Se está reformado mas quer continuar no activo. Se terminou um curso e
está à procura do 1.º emprego. Então
está no sítio certo!
Este é um espaço destinado aos nossos
sócios, que se encontram no activo, mas
também para os nossos sócios desempregados e reformados. É também um espaço
para os alunos do Inetese que estão à
procura do 1.º emprego e que disponibilizem os seus dados para esse efeito.
Se pretende uma nova experiência aproveite esta oportunidade. Não custa nada!
Ficha de Inscrição
Para se inscrever na Bolsa de Emprego
STAS, deverá consultar o espaço Bolsa de
Emprego no nosso site www.stas.pt. Depois, bastará preencher na totalidade
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todos os campos do formulário, sendo
que os campos de identificação pessoal
de cada candidato não ficarão disponíveis para consulta.
Depois de preenchido o formulário, este
é enviado automaticamente via e-mail
para o nosso Departamento de Emprego,
que tratará as informações fornecidas e
posterior colocação na Bolsa de Emprego.
Candidaturas
Aqui poderá consultar as candidaturas
inscritas na Bolsa de Emprego STAS. Apenas serão visíveis para consulta e por
candidato, a data de nascimento, as habilitações académicas, a experiência profissional adquirida, a disponibilidade, a
sua situação face ao emprego, e a zona/
/localidade preferencial para trabalho.
Às empresas/entidades interessadas
nas ofertas da nossa Bolsa de Emprego,
deverão preencher o formulário constan-

te no nosso site. O pedido será encaminhado automaticamente para o nosso
Departamento de Emprego que o reencaminhará para o respectivo candidato para
que este possa efectuar o contacto pretendido.
Trata-se de um serviço inovador que o
STAS, gratuitamente, disponibiliza aos
seus associados e alunos da sua escola
profissional.
Mais informações em www.stas.pt Q
Patrícia Caixinha
Departamento de Comunicação
e Imagem
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