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Editorial 
 

A actual crise económica e 

financeira anuncia-se como 

longa e de uma desconhecida 

profundidade. 

O Estado tem mobilizados 

recursos financeiros avultados, 

no apoio a empresas e sectores, 

cujo impacto nem sempre se 

tem revelado suficientemente 

eficazes. 

O apoio às empresas deve ser 

orientado para a manutenção e 

criação de emprego, não é 

admissível que se apoiem 

empresas para estas despedirem 

trabalhadores. Os subsídios não 

são para colmatar erros de 

gestão. 

Deve o Estado criar uma 

política de Crescimento e 

Emprego, que passe pelo 

reforço do Investimento e pelo 

aumento dos rendimentos 

disponíveis das famílias. 

E fundamental haver diálogo e 

concertação com os Sindicatos 

relativamente às medidas a 

implementar e o seu 

acompanhamento. 

O Sindeq estará atento e não 

deixará de denunciar todas as 

situações que não respeitem 

princípios orientadores de 

justiça social e situações 

oportunistas 

  

 
 

XI CONGRESSO DA UGT 
 

“Emprego e Solidariedade” 

 

20/21-03-2009 em Lisboa 

 

A UGT realizou o seu 11º Congresso em Lisboa nos 

dias 20 e 21 do mês de Março com a representação de 

mais de 800 delegados, em representação de mais de 

meia centena de Sindicatos. 

 

O programa de acção, constituído por um documento 

de 27 páginas, e apresentado pelo Secretariado 

Nacional, sob o título “Uma UGT mais forte e 

representativa - 30 propostas para reforçar a UGT “. 

 

O programa de acção desenvolve-se em 30 propostas, 

cada uma com diversas acções a serem executados, 

pela Central e pelas associações sindicais filiadas. A 

sua execução responsabiliza a UGT e os seus 

Sindicatos e visa a criação de melhores condições para 

a intervenção sindical da Central e dos Sindicatos e o 

apoio ao movimento sindical internacional, para 

melhor defender os trabalhadores representados. 

(cont)  
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Estas são as trinta propostas: 
 - Reforçar a sindicalização. 

 - Promover a reorganização sindical. 
 - Criar as Uniões sindicais. 

 - Promover a filiação de Federações. 

 - Promover a filiação de Associações 

Sindicais e de Trabalhadores autónomos. 

 - Apoiar e sindicalizar os imigrantes. 

 - Apoiar a negociação colectiva. 

 - Reforçar o diálogo social tripartido e 

bipartido. 

 - Promover a participação na empresa e na 

sociedade. 

 - Apoiar os sindicatos na segurança higiene e 

saúde no trabalho. 

 - Desenvolver a formação profissional e 

sindical. 

 - Melhorar a prestação de serviços aos 

sindicalizados. 

 - Promover a igualdade de género no 

movimento sindical. 

 - Reforçar a intervenção junto dos jovens. 

 - Reforçar a intervenção junto dos quadros. 

 - Apoiar os reformados e pensionistas. 

 - Promover uma nova estratégia de 

comunicação. 

 - Apoiar a criação de associações sem fins 

lucrativos. 

 - Promover a modernização administrativa. 

 - Valorizar os trabalhadores dos sindicatos e 

da UGT. 

 - Melhorar os recursos disponíveis. 

 - Reforçar a cooperação internacional. 

 - Reforçar a Confederação Sindical 

Internacional. 

 - Reforçar a Confederação Europeia de 

Sindicatos. 

 - Reforçar a Comunidade Sindical de países 

de língua Portuguesa (CSPLP). 

 - Reforçar o Comité Sindical Consultivo 

(TUAC) junto da OCDE. 

- Reforçar a Federação Internacional das 

Associações de Educação de Trabalhadores 

(FIAET). 

- Coordenar e reforçar a acção internacional. 

- Reforçar o diálogo interno e a participação 

dos filiados.  

- Construir a unidade na acção. 

Neste último ponto, tão caro aos Trabalhadores 

portugueses e ao movimento sindical na qual a UGT 

se integra como a grande Central Sindical 

Democrática pode ler-se no referido documento que 

a UGT deverá desenvolver as seguintes acções: 

- Promover plataformas de unidade na 

negociação e na acção sempre que for 

possível estabelecer objectivos comuns e 

recusando a luta pela luta. 

- Reforçar a cooperação dos filiados com 

Sindicatos independentes, sobretudo nos 

casos em que tal contribua para reforçar a 

capacidade reivindicativa. 

- Promover uma maior cooperação estruturas 

sindicais presentes na empresa entre estas e as 

comissões de Trabalhadores bem como a nível 

regional através das novas estruturas regionais da 

UGT. 
 

 

Noticias das empresas 
 

 
 

A OBRARTE ESTÁ EM LUTA 

PELOS SEUS SALÁRIOS 

 
No dia 19 de Janeiro de 2009 cerca de 30 

trabalhadores da cerâmica OBRARTE de Alcobaça 

concentraram-se junto da Câmara Municipal de 

Alcobaça para reivindicar os quatro meses e meio de 

ordenados e subsídio de férias que a empresa tem em 

atraso. 

Na tentativa de salvaguardar salários e subsídios em 

atraso os trabalhadores vão pedir a insolvência da 

empresa. 

O Sindeq sempre apoiou os trabalhadores e vai dar-

lhe toda a assistência jurídica para que lhes sejam 

pago o que lhes é devido. 

Dirigentes do Sindeq e duas trabalhadoras foram 

recebidos pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Alcobaça.
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1º de Maio, dia do Trabalhador 
 

 

 O SINDEQ, vai comemorar mais uma vez e sempre o dia 1º 

de Maio, dia do trabalhador a nível nacional e internacional e 

saudar todos os trabalhadores em geral e em particular os 

trabalhadores seus associados. 

O SINDEQ irá comemorar o dia do trabalhador integrado na 

manifestação promovida pela UGT do Marquês do Pombal aos 

Restauradores pelas 14h30m. 

O 1º de Maio é um dia de festa e convívio entre trabalhadores, 

mas estes não podem deixar passar esta data histórica sem 

manifestar o seu descontentamento com o aumento do 

desemprego e perda de direitos.   

O SINDEQ tem desenvolvido e continuará a desenvolver todos 

os esforços para a melhoria das condições de vida dos 

trabalhadores, dos seus familiares, dos direitos das mulheres 

trabalhadoras e dos jovens. É neste caminho que queremos 

continuar a defender os direitos e as garantias dos nossos 

associados e dos trabalhadores em geral. 

 

 COM EMPREGO  E SOLIDARIEDADE 

  

PARTICIPA NA MANIFESTAÇÃO - MARQUES 

DE POMBAL / RESTAURADORE, pelas 14h30m 

VIVA O 1º DE MAIO 

 

 

SHST 
 

SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO 

TRABALHO 
 
A protecção da saúde no Trabalho é tão importante que 
está contemplada na Constituição da Republica 
Portuguesa. Para cumprimento deste preceito 
constitucional, a 14 de Novembro entrou em vigor a Lei 
441/91, que determina de maneira detalhada o que é 
necessário fazer, dentro e fora das empresas, para 
assegurar a protecção da saúde dos Trabalhadores. 
 
A Lei estabelece que os riscos devem ser evitados e, no 
caso de tal não ser possível, devem ser reduzidos ao 
mínimo aceitável antes de provocarem danos na 
segurança e saúde dos Trabalhadores e deverão ser 
aplicadas medidas correctivas que os evitem ou 
diminuam as suas consequências. Para esse efeito, a lei 
estabelece uma série de obrigações para os 
empregadores, e uma delas é a obrigação de consultar 
os trabalhadores ou os seus representantes. 

 
Não sendo o empregador um perito em prevenção deve 
dotar-se de uma organização que lhe assegura um bom 
assessoramento técnico para a prevenção. 
O empregador é responsável pela segurança e saúde 
dos trabalhadores em todos os aspectos relacionados 
com o trabalho, nomeadamente, consultar pelo menos 

duas vezes por ano previamente e em tempo útil, os 

representantes dos trabalhadores sobre:    
 

A avaliação dos riscos para a segurança e saúde no 

trabalho incluindo a respeitante aos grupos de 
trabalhadores sujeitos a riscos especiais (jovens, 
grávidas, idosos, trabalhadores temporários e 
trabalhadores migrantes). 

As medidas de segurança, higiene e saúde antes de 

serem postas em prática ou, logo que seja possível, em 
caso de aplicações urgente das mesmas. 

As medidas que pelo seu impacto nas tecnologias e nas 

funções tenham repercussão na segurança e saúde dos 
trabalhadores. 

O programa e a organização da formação no domínio 

da segurança, higiene e saúde no trabalho. 

A designação por parte do empregador de 

trabalhadores que desempenhem funções específicas de 
segurança e saúde no local de trabalho e da organização 
da emergência/primeiros socorros, combate a incêndios, 
evacuação de trabalhadores e a respectiva formação e 
material disponível. 

A designação dos trabalhadores responsáveis pela 

aplicação das medidas de prevenção. 

O Recurso a serviços externos à empresa ou a técnicos 

qualificados para assessorar o desenvolvimento de todas 
ou parte das actividades de segurança, higiene e saúde 
no trabalho. 
  

- Escolha de equipamentos de protecção. 

- As informações relativas à avaliação dos riscos. 

- A lista anual dos acidentes de trabalho mortais e dos 

que ocasionem incapacidades para o trabalho superior a 
três dias úteis. 

- Os relatórios dos acidentes de trabalho. 

 
Actividades que envolvam intervenção de várias 
empresas devem ser facultado aos representantes dos 
trabalhadores com o objectivo de estes terem o acesso: 
 

- Às informações técnicas objecto de registo. 

- Aos dados médicos colectivos não individualizados. 

- Às informações técnicas provenientes de serviços de 

inspecção e outros organismos competentes no domínio 
da segurança e saúde no trabalho. 
 
Participar neste caso, significa expressar uma opinião 
sobre a melhor maneira de organizar o trabalho a fim de 
defender a tua saúde e a dos teus colegas de forma a 

conseguir que a prevenção seja o mais eficaz possível. 
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ENTREGA DE DIPLOMAS EM 

SANTO TIRSO 

 
 

Realizou-se no dia 13 de Dezembro de 2008 no 

Auditório do Museu Municipal Abade Pedrosa em 

Santo Tirso a cerimónia de entrega de diplomas e 

certificados do Ensino Básico a 27 formandos sócios 

do Sindeq, que no âmbito das Novas Oportunidades 

terminaram este nível. 

A cerimónia contou com a presença do Presidente da 

Câmara Municipal de Santo Tirso Eng. Castro 

Fernandes, o Secretário-geral da UGT João Proença, 

o Delegado Regional do IEFP - Instituto do 

Emprego e Formação Profissional Dr. Avelino Leite, 

o Director do CEFOSAP – Centro de Formação 

Sindical e Aperfeiçoamento Profissional Dr. Jorge 

Mesquita e do Secretário-geral do Sindeq Francisco 

Negrões. 

A realização destes cursos é uma parceria entre o 

IEFP, CEFOSAP (UGT) e SINDEQ. 

Após a entrega dos diplomas falaram o Dr. Avelino 

Leite do IEFP que aproveitou para louvar este 

empenho sindical e o esforço das pessoas envolvidas 

neste processo, que lhe deu novas ferramentas e 

competências, importante no actual momento, de 

dificuldades em encontrar emprego. 

João Proença lembrou que esta é uma oportunidade 

de valorização, que exigiu muitos sacrifícios, mas 

que vale a pena, pois as empresas pedem, cada vez 

mais, um maior nível de qualificação. Lembrou 

ainda que a certificação profissional irá avançar em 

breve, sendo mais um factor favorável aos 

trabalhadores.  

Eng. Castro Fernandes disse ser uma honra ter em 

Santo Tirso o responsável máximo da UGT e 

realçou a importância das qualificações para arranjar 

emprego. 

Refira-se, ainda, que todos os discursos apostaram 

numa tónica: este é o primeiro passo a seguir, o 

objectivo tem de ser a conclusão do Ensino 

Secundário (12º ano) para poderem responder ás 

necessidades do mercado de trabalho, bem evidentes 

nos casos apontados.    

ENTREGA DE DIPLOMAS EM 

PONTE DE SÔR 

 
 

No dia 24 de Janeiro de 2009, pelas 18h00, nas 

instalações do Sindeq em Ponte de Sôr sitas na Rua 

Projectada á Rua Mousinho de Albuquerque, letra A, 

realizou-se a cerimónia da entrega dos diplomas do 

Ensino Básico, aos formandos que no âmbito do 

CNO – Novas Oportunidades e do protocolo 

existente entre o Instituto de Emprego e Formação 

Profissional o Cefosap e o Sindeq, terminaram este 

nível. 

Presidiu á cerimónia da entrega dos diplomas o 

Secretário-geral da UGT – João Proença, estiveram 

presentes o director do Cefosap Dr. Jorge Mesquita e 

uma representante do Instituto de Emprego e 

Formação Profissional. 

No final realizou-se um convívio, que serviu para 

estabelecer laços de fraternidade e incentivar os 

formandos a prosseguirem na sua valorização 

escolar, frequentando o ensino secundário no âmbito 

do programa das Novas Oportunidades. 
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CENTRO NOVAS OPORTUNIDADES – RVCC ESCOLAR 
 

O Centro Novas Oportunidades do CEFOSAP / UGT em parceria com o sindeq desenvolve processos de 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) destinado aos sócios do sindeq, que o 

podem ajudar a obter equivalência ao nível básico (4, 6 ou 9 anos) ou secundário (12 anos) de educação. 

 

 

Acesso e condições da certificação de Nível Básico: 

 

Poderá aceder ao nível básico de educação  (4º, 6º ou 9º ano de escolaridade) se tiver 18 anos ou mais de 

idade, adquiriu conhecimentos e competências através da sua experiência de vida e não frequentou ou não 

concluiu o 4º, 6º ou 9º ano de escolaridade. 

 

 

Horário: 

 Laboral ou pós-laboral 

 

 

Acesso e Condições da certificação de Nível Secundário: 

 

Poderá aceder ao nível secundário de educação (12º ano de escolaridade) se tiver 18 anos ou mais de 

idade, adquiriu conhecimentos e competências através da sua experiência de vida e se dispõe no mínimo 

de três anos de experiência profissional. 

 

 

Duração: 

 A duração do Processo é variável porque depende das competências detidas, do ritmo e da 

disponibilidade de cada pessoa. 

 

Horário: 

 Laboral ou pós-laboral 

Inscrições: 
 As inscrições são gratuitas e podem ser efectuadas nas seguintes Regionais nos dias úteis entre as 

10:00h e as 17:00h. 

 

 
AOS NOVOS DESAFIOS AS NOVAS OPORTUNIDADES. 

NUNCA E TARDE PARA APRENDER. 
 

LISBOA  213 300 920    213 300 929    E-mail: reglisboa@sindeq.pt 
ESTARREJA  234 842 560  234 842 560 E-mail: regaveiro@sindeq.pt 
LEIRIA  244 504 521  244 504 682 E-mail: regcovilha@sindeq.pt 

PORTO  225 430 792    225 430 830                          E-mail: regporto@sindeq.pt 
DELEGAÇÃO SANTO TIRSO                            252 851 378    252  851 378        
PONTE DE SOR                                                        242 203 256    242 203 256  
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AS CAUSAS DA CRISE 
 

O nosso país confronta-se hoje com uma 

grave crise económica, que está a provocar 

um aumento acentuado do desemprego e 

situações de carência grave para muitos 

trabalhadores e suas famílias. 

A crise é de âmbito mundial, estando a 

provocar uma situação de recessão 

internacional. 

As causas são múltiplas, inicia-se no sector 

financeiro, sobretudo devido a políticas 

especulativas assentes no lucro fácil e rápido 

e num financiamento fácil às empresas e 

famílias, com taxas de juro extremamente 

elevadas. Propaga-se à economia produtiva 

não só face à sua dependência do sector 

financeiro, mas também devido a uma 

globalização sem regras, que promoveu a 

desregulação social e agravou as 

desigualdades económicas e sociais. 

A globalização foi dominada pela livre 

circulação de capitais sem qualquer 

regulação, na actividade das multinacionais 

sem controlo e numa concorrência desleal 

assente na violação dos direitos 

fundamentais dos trabalhadores e destruidora 

do ambiente e dos recursos naturais. 

A procura do lucro a todo o custo fez com 

que os capitais se orientassem para o sector 

financeiro e que muitas empresas dos 

restantes sectores não fizessem os 

investimentos necessários, desviando 

recursos para a especulação financeira. 

Há que combater a crise nas suas origens, 

para evitar a sua repetição cada vez mais 

perigosa. 

Há que apontar numa globalização diferente, 

proibindo ou limitando fortemente as 

actividades especulativas e regulando a 

globalização. 

 

 

EMPREGO COM SALÁRIOS 

JUSTOS 
 

Uma das lacunas consiste na abordagem 

desequilibrada da crise económica em 

relação á formação dos salários. 

Os sistemas de formação dos salários dos 

países que se confrontam com a inflação e 

com problemas de competitividade estão a 

ser ameaçados e o caso oposto em que a 

evolução dos salários fica aquém do 

desenvolvimento da produtividade, está a ser 

simplesmente ignorado. Fundamentalmente, 

não é coerente desregular os mercados de 

trabalho quando existem mercados 

financeiros a precisar de uma forte 

regulação. 

Ao longo das últimas décadas os 

rendimentos dos capitais (lucros 

empresariais, rendas de habitação, mais 

valias sobre os preços de mercado) bem 

como as remunerações dos detentores de 

altos rendimentos, subiram em flecha, 

enquanto o crescimento dos salários reais 

quase estagnou. 

Para manter a dinâmica da economia, é 

necessário uma rápida e forte implementação 

de políticas de emprego. 

O objectivo é, simultaneamente, 

proporcionar mais segurança para os 

trabalhadores em geral bem como obter 

dinheiro para aqueles que mais necessitam. 

Os trabalhadores com contratos de curta 

duração, em particular, os trabalhadores 

temporários ou com contratos a termo certo 

estão a ser severamente atingidos pelo 

abrandamento da economia, ao mesmo 

tempo estes trabalhadores tendem a não 

beneficiar plenamente dos direitos da 

segurança social.
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CONTRATAÇÃO COLECTIVA 
 

Acordo Colectivo de Trabalho  

Iniciaram-se no passado dia 19 (ou deviam iniciar-se) as negociações para a revisão 

ao ACT Celtejo para o ano de 2009. No entanto, aquilo com que deparámos, foi 

uma história de quase terror, contada pelo actual responsável pela gestão da 

empresa, Eng.º Gomes da Silva. Declarando desde o início que privilegiava o 

diálogo e a concertação social, com inegável simpatia e atenção ao que lhe estava a 

ser transmitido pelos representantes sindicais, não foi no entanto capaz de alterar 

um só milímetro na sua determinação de dar o dito por não dito e retirou a 

contraproposta apresentada pela empresa em Dezembro, declarando que, pelo 

menos este ano, haverá congelamento de salários. 
 

Acordo Colectivo de Trabalho dos Lanifícios 
O Sindeq, deu o seu acordo à Revisão do CCT não tendo conseguido um aumento 

salarial que responde-se à reposição do poder de compra dos Trabalhadores dos 

Lanifícios, em virtude de recusa dos representantes Patronais alterarem a sua posição 

final. O subsídio de refeição não sofreu alteração, por recusa dos representantes 

Patronais, 2,35 €. Este foi o acordo possível neste quadro negocial em que o outro 

Sindicato já tinha dado o seu acordo final à proposta patronal. 

 

Acordo da Epal 

Decorreu no dia 3 de Abril de 2009 a assinatura do acordo de revisão do A.E. -  

EPAL para vigorar em 2009.Como referido na última informação, a tabela salarial 

teve um acréscimo de 2,5%.Também as clausulas de expressão pecuniárias tiveram 

um acréscimo de 2,5%. 

 

Contrato Colectivo de Trabalho para a Indústria Química 

Só em sede de Conciliação no Ministério do Trabalho foi possível o SINDEQ e 

demais organizações sindicais da UGT chegar a acordo com as Associações 

Patronais do sector industrial químico com vista à revisão da tabela salarial e das 

cláusulas de expressão pecuniária que vigorarão durante o ano de 2009. 

Foi com esta realidade que tivemos que nos defrontar e, em condições muito difíceis, 

conseguimos chegar a valores que, ficando aquém daquilo que seria justo e 

expectável, permitem mesmo assim um crescimento do poder de compra dos 

trabalhadores do sector industrial químico. 

Com produção de efeitos a 1 de Janeiro de 2009. 

 

Para informação dos restantes contratos consultar o www.sindeq.pt 

http://www.sindeq.pt/
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VANTAGENS EM SER SÓCIO DO SINDEQ 
ESTAR ABRANGIDO PELA CONTRATAÇÃO COLECTIVA 

ATENDIMENTO JURÍDICO TRABALHO/PARTICULAR 

INFORMAÇÃO SOBRE OS DIREITOS SINDICAIS  

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 

PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE FORMAÇÃO SINDICAL E  

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL  

DEDUÇÃO DA QUOTA SINDICAL NO I.R.S. ACRESCIDAS DE 50% 

HOJE MAIS DO QUE NUNCA … DEFENDE O TEU FUTURO 

 

 

INSCREVE-TE NO SINDEQ 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

Certificado Escolar 9º e 12º Ano 
Sabia que: 

O que aprendeu ao longo da vida pode ter uma equivalência escolar oficial. 
Centro Novas Oportunidades 

Disponibiliza serviços que podem certificar esses conhecimentos e as competências que adquiriu nos mais 

diversos contextos profissionais e pessoais, através de um certificado escolar legalmente equivalente aos 

diplomas do 3º e 4º ciclo (9º e 12º ano), homologado pelo ministério da educação. 

 

 

Faz a tua inscrição no sindicato! 

Contacta o activista sindical da tua empresa! 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha Técnica: SINDEQ – Boletim Informativo 
Director: Francisco Negrões 

 
LISBOA - Rua Padre Luís Aparício, 9 1250- 148   Lisboa     213 300  920         213 300 929 

PORTO – P.ª Mouzinho de Albuquerque, 76 – 6.º Esq.  4100 358  Porto  225 430 792  225 430 830  

SANTO TIRSO – Centro Comercial Carneiro Pacheco,  3.º Piso, Sala 3  252 851 378  4780 Santo Tirso 

COVILHÃ – Rua Rui Faleiro, 62 1º Sala E  275 334 160  apartado 173 6200 350 

AVEIRO – R. José Luciano de Castro, 46 R/C Esq. 3860 358   Estarreja   234 842 560  234 842 560 914 398 254 

LEIRIA – Edf. Parque Sol, 14  1.º Fracção J  D.º  B  2431 908  / 244 504 521  244 504 682  914 398 162 

SINES – Colectiva A  5.º 1.º  Bairro Azul   7500 100  Vila  Vila Nova De Santo André / 269 751 098   

 


