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Objectivos

Dinamizar a acção sindical nos locais de trabalho e nas localidades

Reuniões Temáticas

Reforçar e alargar a composição do Núcleo de Apoio ao Departamento. 

Realizar 6 Seminários nacionais com vista a um aprofundamento e 
actualização dos posicionamentos sobre os assuntos em debate.

Fazer novos inquéritos sobre o empenhamento do MSU nestas 
temáticas e nas suas práticas quanto ao seu contributo para a defesa 
do ambiente, consumos de energia, defesa do trabalho digno, eficiência 
energética, etc…

Produzir materiais, criar ferramentas e recursos, módulos de formação 
para ajudar a desenvolver uma acção sindical mais qualificada nesta 
área.



  



  

Impacto das actividades realizadas

NÚCLEO DE APOIO

 Tínhamos um Núcleo composto por 5, 6 pessoas que participavam 
mais assiduamente,

 Entendemos que um grupo de 10 elementos, camaradas 
dirigentes, tornaria mais representativo e mais influente,

 Contributo da área dos professores, da saúde, das áreas sociais, 
mas não foi conseguida disponibilidade para participarem 
dirigentes do Departamento da Igualdade, da Interjovem, da 
fiequimetal da área da mobilidade e do CESP e não se 
concretizou.

 Pouca participação das mulheres.



  

Conseguimos concretizar o programa quase 
na totalidade:

Quanto ao Núcleo

 Realizamos 12 reuniões, com uma média de 
participação de 8 elementos;

 A maioria das reuniões foi realizada com convidados 
externos ;

 Consolidamos o Núcleo existente, ao qual 
proporcionamos a sua formação e informação ;

 Aprofundamos a Reflexão da CGTP-IN em várias 
áreas:



  



  

Os Seminários realizados

O projecto visava a actualização da reflexão para ajudar ao 
compromisso da CGTP-IN e do MSU sobre o Desenvolvimento 
Sustentável como eixo transversal à luta sindical; 

 Transição Justa/Economia Verde e Empregos Verdes

 Aplicação das ODS em Portugal e COP 23

 Cidadania Activa dos Trabalhadores Sindicalistas

 Energias Renováveis e Eficácia Energética – O Impacto da 
Transição e Acção dos Trabalhadores e Sindicatos 

 Desenvolver a Acção Sindical em favor do Desenvolvimento 
Sustentável nas empresas 

 A Economia Social e Solidária – Desafios Sindicais



  

Através destes Seminários  

 Conseguimos a participação de quadros e dirigentes sindicais 
de vários sectores. 

 Os resultados das reflexões e dos desafios sindicais emitidos 
durante os encontros do Núcleo bem como dos Seminários, 

serão editados numa Brochura que poderá servir para ajudar a 
acção futura do Departamento DSACES e da CGTP-IN sobre 
estas matérias.

 Maior abertura das estruturas sindicais na sua organização sobre 
estas área de acção, 

 Interesse de inserir as matérias de Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável dentro da formação dos 
Quadros e delegados sindicais, membros de Comité de SST e 
Representantes Eleitos para a SST durante os debates 
promovidos.



  

O Inquérito nacional

Dar continuidade aos Inquéritos anteriores e avaliar o compromisso e a 
acção sindical que se realiza nesta área

O Inquérito on-line foi divulgado por email às 163 estruturas do MSU, 

O Inquérito revela:

 Uma grande sensibilização, sobre estas matérias bem como o 
princípio da aplicação de medidas e comportamentos que respeitam 
a defesa do ambiente,

 Práticas e medidas aplicadas nas próprias estruturas sindicais, com a 
nomeação de responsáveis para estas áreas e a aplicação dos «  
R »,

 Defender medidas através da a Acção sindical e Reivindicativas ao 
nível das empresas e ao nível da negociação colectiva, 

 Expectativa de mais acções de sensibilização e formação, para os 
Quadros sindicais e os Representantes dos trabalhadores para a 
SST.

 Globalmente  parece-nos demonstrar a vontade de uma maior 
envolvimento e neste campo de acção. 



  

Folheto de Divulgação

- Foram distribuídos 2540 exemplares através das Uniões Distritais 
presentes no Conselho Nacional da CGTP-IN do 13 de Setembro. 

- Os restantes 460 dos 3 mil que se editaram, foram distribuídos 
através dos Seminários e reuniões de Núcleo, encontros com 
entidades parceiras não sindicais, ambientalistas e outras e está 
também um aí nas vossas pastas.



  

OBRIGADO

pela atenção

Américo Monteiro
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