
Designação do projeto

Código do projeto

Objetivo principal

Região de intervenção

Entidade beneficiária

Data de aprovação

Data de início

Data de conclusão

Custo total elegível

Apoio financeiro da União Europeia

Apoio financeiro público nacional/regional

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos

Cofinanciado por:

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Social Europeu


	Name 3: Reforço da Capacitação Institucional dos Parceiros Sociais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social
	Name 4: POISE-01-3726-FSE-000007
	Name 5: Reforçar a capacidade institucional dos parceiros sociais com assento na CPCS
	Name 6: Todo o território nacional, incluindo a população localizada nas regiões NUTS II do Norte, Centro e Alentejo
	Name 7: Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional
	Name 8: 19/12/2016
	Name 9: 02/05/2016
	Name 10: 30/04/2019
	Name 11: 700.351,13€
	Name 12: FSE- 398.849,97€
	Name 13: 301.501,16€
	Name 14: OBJETIVOS:Este projeto visa capacitar a intervenção institucional da CGTP-IN apostando, sobretudo, em: campanhas temáticas com o objectivo de alargar e promover a atividade sindical junto dos locais de trabalho; modernização dos instrumentos informativos, desmaterialização da informação; promoção da participação dos trabalhadores nas organizações sindicais filiadas, fortalecendo a imagem e reforçando a capacidade de intervenção dos sindicatos.  
	Name 15: ACTIVIDADES. Seminário de lançamento do projeto. Campanha de Direitos “Valorizar o trabalho para um Portugal com futuro”. Desenvolver a acção sindical em favor do desenvolvimento sustentável nas empresas. Programa informático para a gestão global da organização sindical – SIOS+I. Sensibilização e Reforço da Sindicalização dos Trabalhadores de Países Terceiros. Formar para intervir. Romper com o assédio – Emprego com direitos. Campanha Nacional contra a precariedade; Pelo emprego com direitos. Manual de acção sobre as Comissões de Trabalhadores. Encontro - Em defesa dos direitos dos trabalhadores migrantes dos países da CPLP. Seminário de encerramento do Projecto. AvaliaçãoRESULTADOSN.º de Atividades concluídas:12% de associados inquiridos que reconhecem a melhoria do desempenho do parceiro social:51% ( contratualizado) 100% (cumprimento da meta em sede de realização)


