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PROGRAMA DE ACÇÃO DA UGT-BRAGA 
 

 
 

1. SITUAÇÃO ECONÓMICO-SOCIAL NO DISTRITO DE BRAGA 
 

 
 

1.1 - Breve caraterização do distrito 
 
 

O distrito de Braga es t á  l imitado a norte com o distrito de Viana do Castelo e com 

Espanha, a leste com o distrito de Vila Real, a sul com o distrito do Porto e a oeste com 

o oceano Atlântico. 

Encontra-se integrado na Região Norte de Portugal e no seu território existem duas sub- 

regiões, o Cávado, a norte, e o Ave, a sul. 

A sub-região denominada Cávado, é constituída pelos concelhos de Amares, Barcelos, 

Braga, Esposende, Terras de Bouro e Vila Verde. 

A sub-região denominada Ave, é constituída pelos concelhos de Cabeceiras de Basto, 

Celorico de Basto, Fafe, Guimarães, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Vila Nova de 

Famalicão e Vizela. 

É um distrito ligado à agricultura onde a criação de gado bovino assume especial 

relevância. 

O milho, a batata, a fruta e os produtos hortícolas são considerados de primeira 

qualidade, mas a produção e exportação do vinho verde, único no mundo, constitui uma 

das mais importantes riquezas do distrito. 

No entanto a economia do distrito depende essencialmente da indústria. Constitui uma 

das áreas industriais mais importantes do país, sendo responsável por uma percentagem 

significativa das exportações nacionais. 

Os concelhos de Braga, Vila Nova de Famalicão e Guimarães são os que apresentam 

uma maior implantação industrial. Destacam-se as indústrias têxteis, metalúrgica, de 

curtumes, de cutelaria, de pneus, de calçado, de material elétrico, de alimentação, 

mobiliário e transformação de madeiras. 

As zonas turísticas mais exploradas situam-se no Bom Jesus do Monte, no Sameiro, na 
 

Penha e no Gerês. São também muito  procuradas  as  águas  mineromedicinais  de
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Caldelas e de Vizela. As principais praias do distrito encontram-se nos concelhos de 
 

Esposende e Fão. 
 

A Universidade do Minho, que se distribuiu por dois polos, Braga e Guimarães, 

contribuiu, em conjunto com o turismo, para o desenvolvimento do comércio e dos 

serviços fundamentais para a economia do distrito (Fonte: Infopédia). 

No concelho de Braga, surgiu em março de 2014 a “InvestBraga, a nova Agência para 

a Dinamização Económica de Braga, atua como o braço económico do município e tem 

como missão promover o desenvolvimento económico da região. 

Através da atração de investimento e de empreendedores, e com a inovação como um 

dos seus fios condutores, a agência aposta na credibilização do município enquanto 

parceiro de negócio junto de investidores nacionais e internacionais. Tem como 

objetivo colocar Braga no mapa do investimento, do empreendedorismo e da inovação. 

Tem como parceiros a CM de Braga, o IAPMEI, a AICEP Portugal, o IEFP, a 

Associação Industrial do Minho, a Associação Comercial de Braga e a Universidade do 

Minho. 

O Vale do Ave e o Vale do Cávado correspondem neste momento a um território 

jovem, com capacidade empreendedora e industrial, aberto ao exterior e com um 

potencial de desenvolvimento alicerçado na aposta em atividades de base tecnológica. 

Há uma crescente concentração de empresas de base tecnológica, de talentos e de 

competências concentradas em Universidades e instituições de projeção nacional, e 

mesmo internacional, nas suas áreas de especialização, apesar de ser ainda evidente a 

sua insuficiente articulação com um tecido produtivo marcado pela relevância de 

atividades tradicionais maduras e em declínio. Assim, num quadro de desenvolvimento 

futuro do Ave e do Cávado e de evolução irreversível no sentido do reforço e liderança 

de atividades intensivas em tecnologias e conhecimento, um dos maiores desafios é a 

capacidade de multiplicação de novas empresas de custo de manutenção baixos (start- 

ups) na estrutura industrial deste território, com amplos efeitos na criação de redes de 

cooperação e de troca de conhecimentos (spillover) que permitem a criação de riqueza 

na economia regional. (Fonte: Carta regional de competitividade do Ave/Cávado).
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1.2 – População 
 

O distrito de Braga é constituído por 14 municípios e 515 freguesias, ocupando uma 

área de 2706.21 km2, o que corresponde a 2.93% do território nacional. De acordo com 

os últimos dados disponibilizados pelo INE - Instituto Nacional de Estatística, o distrito 

de Braga é habitado por 848.165 pessoas (8.03% dos habitantes a nível nacional), das 

quais, 14.64% têm mais de 65 anos e 16.11% são crianças ou adolescentes, uma 

estrutura demográfica que pode ser melhor compreendida se se considerar que por cada 

100 jovens, existem 90 idosos. Ainda em termos demográficos, constata-se que das 

286.208 famílias residentes no distrito de Braga, 13.71% são compostas por uma única 

pessoa (a média nacional cifra- se em 21.45%), e que o peso dos agregados domésticos 

com quatro ou mais indivíduos é de 9.90% (um resultado superior ao que se verifica no 

país, em que o valor de referência se situa em torno dos 6.49%). (Fonte: INE) 

Apesar de não existirem dados oficiais sobre a emigração no distrito, quando se contata 

com diferentes escolas dos concelhos e se questiona algumas das causas da diminuição 

de alunos, a emigração é sempre apontada como um dos fatores. Podemos assim inferir 

que a emigração tem já uma expressão significativa no distrito. 

 
 

1.3 – Dados de desemprego no distrito de Braga – Dezembro de 2013 (Fonte: IEFP) 
 
 

Segundo o IEFP, o desemprego registado no distrito de Braga em dezembro de 2013, 

foi de 60.660 trabalhadores, correspondendo a 9,27% do desemprego registado em 

Portugal Continental. O número de desempregados registados no distrito representa 

15,77 % da população ativa. Do total de desempregados do distrito 31.706 são mulheres 

e corresponde a cerca de 52,27% da população desempregada. 

No que respeita aos trabalhadores desempregados de longa duração, estes são perto de 
 

30.800, representando 50,85% do total de desempregados no distrito. 
 

Relativamente aos jovens desempregados com menos de 35 anos (20.395) representam 
 

33,62% do total do desemprego registado no mês de dezembro no distrito. 
 

Somando os dados de desemprego registados em 2012, 66.007 trabalhadores 

desempregados, com os dados registados em 2013, houve um aumento de 51.231
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desempregados, totalizando 117.238 trabalhadores desempregados o que representa um 

aumento de 30,48% do total da população ativa. 

 
 

1.3.1 - Dados do desemprego no distrito de Braga, por concelho     

(agosto de 2013) 

 

Amares 
 

Segundo o IEFP, o desemprego registado no concelho de Amares em agosto de 2013 foi 

de 1.528 trabalhadores, representando 2,4% do desemprego registado no distrito de 

Braga (62.599). O número de desempregados registados representa 18,1% da população 

ativa do concelho. 
 

 
 

Mulheres Desempregados Longa Duração Jovens < de 35 anos 

54,5% 45,2% 34,4% 

 

 

Barcelos 
 

Segundo o IEFP, o desemprego registado no concelho de Barcelos em agosto de 2013 

foi de 6.470 trabalhadores, representando 10,3% do desemprego registado no distrito 

(62.599). O número de desempregados registados representa 10,8% da população ativa 

do concelho. 
 

 
 

Mulheres Desempregados Longa Duração Jovens < de 35 anos 

50,7% 45,5% 35% 

 

 

Braga 
 

Segundo o IEFP, o desemprego registado no concelho de Braga em Agosto de 2013 foi 

de 14.517 trabalhadores, representando 23,1% do desemprego registado no distrito 

(62.599). O número de desempregados registados representa 15,3% da população ativa 

do concelho. 

 
 

Mulheres Desempregados Longa Duração Jovens < de 35 anos 

53,4% 44,9% 34% 
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Cabeceiras de Basto 
 

Segundo o IEFP, o desemprego registado no concelho de Cabeceiras de Basto em 

agosto  de  2013  foi  de  1.446  trabalhadores,  representando  2,3%  do  desemprego 

registado no distrito (62.599). O número de desempregados registados representa 21,3% 

da população ativa do concelho. 
 

 
 

Mulheres Desempregados Longa Duração Jovens < de 35 anos 

59,8% 52,5% 39,4% 

 
 
 
 

Celorico de Basto 
 

Segundo o IEFP, o desemprego registado no concelho de Celorico de Basto em agosto 

de 2013 foi de 1.794 trabalhadores, representando 2,8% do desemprego registado no 

distrito  (62.599).  O  número  de  desempregados  registados  representa  21,8%  da 

população ativa do concelho. 
 

 
 

Mulheres Desempregados Longa Duração Jovens < de 35 anos 

53,1% 50,9% 36,9% 

 
 

Esposende 
 

Segundo o IEFP, o desemprego registado no concelho de Esposende em agosto de 2013 

foi de 1.803 trabalhadores, representando 2,8% do desemprego registado no distrito 

(62.599). O número de desempregados registados representa 10,5% da população ativa 

do concelho. 
 

 
 

Mulheres Desempregados Longa Duração Jovens < de 35 anos 

52,9% 43,9% 36,9% 

 
 

Fafe 
 

Segundo o IEFP, o desemprego registado no concelho de Fafe em agosto de 2013 foi de 
 

3.894 trabalhadores, representando 6,4% do desemprego registado no distrito (62.599).
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O número de desempregados registados representa 16,6% da população ativa 

do concelho. 
 

 
 

Mulheres Desempregados Longa Duração Jovens < de 35 anos 

54,1% 54,6% 54,6% 

 
 
 

Famalicão 
 

Segundo o IEFP, o desemprego registado no concelho de Famalicão em agosto de 2013 

foi de 10.523 trabalhadores, representando 16,8% do desemprego registado no distrito 

(62.599). O número de desempregados registados representa 15,3% da população ativa 

do concelho. 
 
 

 
 

Mulheres Desempregados Longa Duração Jovens < de 35 anos 

54,6% 50,6% 30,2% 

 
 
 

Guimarães 
 

Segundo o IEFP, o desemprego registado no concelho de Guimarães em agosto de 2013 

foi de 13.100 trabalhadores, representando 20,9% do desemprego registado no distrito 

(62.599). O número de desempregados registados representa 16,1% da população ativa 

do concelho. 
 

 
 

Mulheres Desempregados Longa Duração Jovens < de 35 anos 

53,9% 56,5% 28,4% 

 
 
 
 

Povoa de Lanhoso 
 

Segundo o IEFP, o desemprego registado no concelho de Povoa de Lanhoso em agosto 

de 2013, foi de 1379 trabalhadores, representando 2,2% do desemprego registado no 
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distrito  (62.599). O número de desempregados registados representa 14,6% da 

população ativa do concelho. 

 
 
 

Mulheres Desempregados Longa Duração Jovens < de 35 anos 

53,6% 46,4% 33,1% 

 
 
 
 
 
 

Terras de Bouro 
 

Segundo o IEFP, o desemprego registado no concelho de Terras de Bouro em agosto de 
 

2013 foi de 402 trabalhadores, representando 0,6% do desemprego registado no distrito 

(62.599). O número de desempregados registados representa 14,9% da população ativa 

do concelho. 
 

 
 
 
 

Mulheres Desempregados Longa Duração Jovens < de 35 anos 

57,4% 40,7% 37,8% 

 

 

 

 

Vieira do Minho 
 

Segundo o IEFP, o desemprego registado no concelho de Vieira do Minho em agosto de 
 

2013 foi de 986 trabalhadores, representando 1,5% do desemprego registado no distrito 

(62.599). O número de desempregados registados representa 20,6% da população ativa 

do concelho. 
 

 
 
 
 

Mulheres Desempregados Longa Duração Jovens < de 35 anos 

60% 42,4% 35,1% 
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Vila Verde 
 

Segundo o IEFP, o desemprego registado no concelho de Vila Verde em agosto de 2013 

foi de 3.014 trabalhadores, representando 4,8% do desemprego registado no distrito  

(62.599). O número de desempregados registados representa 14,1% da população ativa 

do concelho. 

 

 

Mulheres Desempregados Longa Duração Jovens < de 35 anos 

55,4% 43,9% 36,8% 

 
 
 
 
 

Vizela 
 

Segundo o IEFP, o desemprego registado no concelho de Vizela em agosto de 2013 foi 

de 1.743 trabalhadores, representando 2,8% do desemprego registado no distrito 

(62.599). O número de desempregados registados representa 8,2% da população ativa 

do concelho. 
 
 
 

 

Mulheres Desempregados Longa Duração Jovens < de 35 anos 

57,2% 58,5% 26,4% 
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1.4 - Salários 
 

Os últimos dados sobre remunerações médias por distrito, revelam que o salário médio 

no distrito de Braga é o 4º mais baixo do país (852,6 €), estando à frente apenas do 

distrito de Vila Real (848,8 €), Castelo Branco (838 €) e Guarda (808,4 €). 

 

 
 

 

(Fonte: Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e do Emprego - Quadros de Pessoal 2011
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2 . CONTEXTO POLÍTICO-SINDICAL 
 

 
 

Aquando a tomada de posse, após o Congresso fundador, a UGT – Braga iniciou o seu 

trabalho num contexto onde já existiam sinais preocupantes a nível das políticas sociais, 

dos direitos laborais e dos próprios mecanismos de participação cívica e democrática, 

tanto a nível nacional como europeu. 

Nestes últimos anos a situação política superou largamente as perspetivas mais negras 

feitas por qualquer sindicato. 

O quadro global de regressão social, laboral, económico e civilizacional atingiu 

dimensões que não eram pensáveis há alguns anos atrás. 

A pretexto de uma crise financeira, foram desencadeadas políticas que procuram 

desmantelar o Estado Social e eliminar os direitos laborais construídos ao longo de 

várias décadas. 

Apesar  da  enorme  gravidade  das  sucessivas  medidas  antissociais  tomadas  pelo 

Governo, cujos resultados têm conduzido a um rápido e dramático empobrecimento de 

setores crescentes da nossa população, emigração de população jovem e qualificada e ao 

envelhecimento acentuado dos residentes, é imperioso sublinhar que a luta social e 

sindical tem impedido que esses resultados tenham atingido ainda maiores impactos. 

A ação deliberada do desmantelamento progressivo do Estado Social assume aspetos 

muito preocupantes que parecem não estar a ser devidamente compreendidos e, muito 

menos, valorizados por grande parte das forças que se colocam na defesa das políticas 

sociais. 

O Estado Social, na nossa perspetiva, está indissoluvelmente ligado ao regime 

democrático e constitucional. 

Porque estamos numa época de resistência é necessária uma articulação estreita e uma 

convergência reivindicativa efetiva entre as várias organizações e associações sindicais.
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3. REFORÇAR O MOVIMENTO SINDICAL REGIONAL 

 
A melhoria da intervenção das estruturas sindicais passa indubitavelmente por uma 

política de maior aproximação aos trabalhadores e aos seus locais de trabalho, o que 

implica a existência de estruturas sindicais aos níveis local e regional, para garantir um 

cada vez maior e mais fácil acesso por parte dos trabalhadores, sobretudo aqueles que 

hoje não têm representação sindical nos seus distritos e concelhos. 

A UGT - Braga continuará a ter uma pronta e eficaz intervenção sindical face aos 

problemas concretos dos trabalhadores, vivenciados no dia-a-dia das empresas e nos 

diferentes setores laborais. 

A UGT - Braga continuará a ser um desafio para os sindicatos com representação no 

distrito, sendo um meio privilegiado para estreitar a sua cooperação, concertar a sua 

atuação e reforçar a sua capacidade de diálogo e negociação. 

Continuará a ser ainda um veículo privilegiado para a implementação das prioridades, 

reivindicações, propostas e políticas defendidas pela União Geral de Trabalhadores, 

devendo contribuir decisivamente para uma maior visibilidade da Central junto de todos 

os trabalhadores. 

 
 

 

3.1 Reforçar a Estrutura Sindical 
 

A UGT - Braga procurará apoiar os Sindicatos filiados, melhorando a articulação 

entre os mesmos e dinamizando a sua ação no apoio aos trabalhadores no distrito. 

Assim, a UGT – Braga propõe-se: 

a)  Apoiar os Sindicatos filiados na UGT - Braga na sua atividade e promover a 

cooperação, a coesão e a unidade na ação; 

 

b)  Apoiar os Sindicatos no aumento da sindicalização e no reforço da cooperação 

para uma melhor proteção dos trabalhadores já sindicalizados; 

 

c) Promover a adesão de organizações  s indicais  independentes  com 

representação regional, no respeito pelos seus Estatutos (UGT – Braga) e da 

Declaração de Princípios da UGT;
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d)  Promover informação sobre os direitos e deveres dos trabalhadores e cooperar 

com instituições públicas; 

 

3.2 – Reforçar e coordenar a participação dos Sindicatos 
 

A UGT - Braga deverá assegurar uma representação adequada junto às instituições 

públicas e também nas diferentes instituições a nível distrital. 

Para esse efeito a UGT - Braga deverá: 
 

a)  Proceder à nomeação de representantes da União diretamente ou por via da 
 

UGT; 
 

 

b)  Exigir condições adequadas de participação; 
 

 

c) Promover a participação sindical em instituições de carácter público, da 

Administração Central ou Local, e articular com outras associações o reforço 

do diálogo social e da participação cívica; 

 

d)  Acompanhar, apoiar e orientar a ação dos Sindicatos, representantes da UGT - 

Braga e da UGT no Distrito; 

 

e)  Promover, por via da UGT, a articulação com todas as Uniões. 
 

 

3.3 – Promover o acompanhamento da situação nas empresas 
 

A UGT - Braga deverá acompanhar a situação laboral nas empresas, quer as que 

se encontrem em funcionamento normal, quer aquelas em que a crise ameace os 

postos de trabalho. 

 
 

Assim, a UGT – Braga propõe-se: 
 

a)  Promover  visitas  regulares  às  empresas  e  Organismos  do  Distrito,  em 

articulação com os Sindicatos, procurando garantir que as mesmas sejam 

contatadas periodicamente e, nomeadamente, que as médias e grandes 

empresas/organizações sejam visitadas pelo menos uma vez por ano; 

 

b)  Apoiar os trabalhadores em risco de desemprego, na defesa da manutenção dos 

postos de trabalho, nomeadamente por via da coordenação da intervenção 

junto às respetivas Administrações e na procura de ações por via da 

Administração Central e promovendo a intervenção direta das Autarquias;
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c)  Promover ações visando a melhoria da proteção social e da empregabilidade 

dos trabalhadores desempregados. 

 

d) Promover ações juntos das empresas e outras instituições que visem a 

dignificação do trabalho. 

 

3.4 – Reforçar a Ligação com outras Instituições 
 

A UGT - Braga deverá promover o reforço da interacção com outras Organizações 

a nível distrital, nomeadamente: 

a) Com as Associações Sindicais não filiadas e com as Associações Empresariais, 

visando a melhoria da intervenção e o reforço do diálogo social; 

b) Com as Instituições de Ensino, nomeadamente a nível do Ensino Superior – 

Universidades e Politécnicos-, visando em especial o reforço da capacidade 

técnica da UGT - Braga e promover o acesso ao ensino procurando que este 

responda às necessidades das empresas e dos trabalhadores; 

c) Reforçar a cooperação com as ONG’s e as Instituições de Solidariedade Social. 
 

 
 

3.5 – Intervir junto de Grupos Específicos 
 

A UGT - Braga deverá proceder ao apoio aos Sindicatos e à melhoria da sua 

intervenção junto de grupos específicos, em função das dificuldades com que se 

confrontam, nomeadamente: 

a) As mulheres, promovendo a igualdade de género, a conciliação e o reforço da 

participação destas nos Sindicatos e na vida cívica, nomeadamente por via da 

cooperação com a Comissão de Mulheres da UGT; 

b) Os jovens, procurando melhorar a sua empregabilidade e a participação destes 

na vida sindical, nomeadamente por via do diálogo com as respectivas 

Associações e a cooperação com a Comissão de Juventude da UGT; 

c) Os idosos, particularmente os atingidos pela pobreza e pela exclusão e ações 

visando em especial os sindicalizados; 

d) Os imigrantes, sujeitos muitas vezes a situações de ilegalidade e precariedade, 

apoiando-os na sua legalização e na defesa dos seus direitos, nomeadamente 

por via da sindicalização.
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3.6 – Reforçar a formação sindical e profissional 
 

A UGT - Braga, quer diretamente, quer através dos Sindicatos filiados, promoverá 

o acesso dos trabalhadores, particularmente dos sindicalizados, à educação e à 

formação profissional e sindical, em especial através da cooperação com o 

CEFOSAP. 

 
 

3.7 – Pólo de Atendimento 
 

A UGT - Braga continuará a apoiar, no seu pólo de atendimento, os trabalhadores, 

desempregados e as associações sindicais, com um horário fixado durante a 

semana, melhorando o acesso à informação e à defesa dos direitos. 

 
 
 

 

4. POLÍTICA REIVINDICATIVA 
 

 
 

4.1 – Defender os Postos de Trabalho 
 

A crise financeira que teve origem nos Estados Unidos, e que rapidamente se 

alastrou a nível mundial, veio gerar uma importante crise económica e social em 

Portugal, a qual apesar de ter atingido todo o País teve impactos diversos em 

função das atividades económicas, dos setores, da estrutura do emprego e das 

características do tecido empresarial. 

Se a crise veio demonstrar o papel fundamental do Estado nas áreas económica e 

social, veio igualmente alertar para a necessidade de também a nível local/regional 

o poder local e todas as estruturas regionais da Administração Pública, 

nomeadamente nas esferas do emprego e da Segurança Social, darem respostas 

concretas à situação específica da região em se encontram inseridos. 

Daí que o desenvolvimento do diálogo social no plano distrital e a participação 

dos sindicatos seja especialmente relevante, assumindo um papel central para que 

a implementação das políticas nacionais se traduza de forma adequada à realidade 

do distrito de Braga. 

A UGT - Braga apoia as medidas de combate à crise defendidas pela União Geral 

de Trabalhadores, nomeadamente as aprovadas em Congresso e defende 

especialmente:
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 Uma  maior  responsabilização  das  empresas  do  distrito,  mas  também  da 

Administração Pública quanto ao desafio do emprego e à inserção dos 

desempregados; 

 Exigir aos empresários do distrito que assumam maior responsabilidade social, 

procurando manter os seus trabalhadores em momentos de crise, só recorrendo a 

despedimentos quando tal se revelar essencial para assegurar a viabilidade da 

empresa; 

 Assegurar que a UGT - Braga seja efetivamente consultada e interveniente na 

implementação e acompanhamento das políticas de combate à crise, 

especialmente na área do investimento público regional, das políticas ativas de 

emprego e das medidas de proteção social; 

 Defender Serviços inspetivos mais ativos em todos os concelhos do distrito, 

priorizando  as  situações  mais  graves  que  ilicitamente  coloquem  em  perigo 

postos de trabalho. 

 
 

4.2 – Promover o Trabalho Digno e combater o desemprego 
 

A UGT - Braga assume-se como um promotor, ao nível distrital, das grandes 

linhas orientadoras da UGT e do movimento sindical internacional em relação ao 

trabalho digno. 

O trabalho digno significa trabalho com qualidade, com adequada proteção social 

e que garanta meios de subsistência justos aos trabalhadores e das suas famílias. 

Mas significa igualmente melhores perspetivas de realização pessoal, de integração 

social e de uma efetiva igualdade de oportunidades, o que só é alcançável por via 

de um reforço efetivo a nível do diálogo social. 

Nesse contexto, o combate à precariedade do emprego, que assume aliás valores 

elevados nalguns dos concelhos de Braga, o reforço dos níveis de qualificação, um 

mercado de trabalho mais inclusivo, politicas sociais mais ajustadas, instituições 

mais participadas e efetivas são questões prioritárias para a UGT - Braga. 
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A UGT - Braga defende ainda: 
 

 O ajustamento das políticas ativas de emprego e de formação, atendendo às 

características dos desempregados, o reforço dos estágios profissionais, e 

formação superior requalificante para licenciados desempregados; 

 A   priorização   das   medidas   de   combate   à   precariedade   no   emprego, 

nomeadamente num trabalho conjunto com a estrutura distrital da ACT, 

assumindo ainda o compromisso de monitorizar e acompanhar a evolução do 

trabalho precário; 

 O   acompanhamento   permanentemente   da   evolução   do   nível,   duração   e 

caraterísticas do desemprego, de forma a denunciar e defender os necessários 

ajustamentos das várias políticas; 

 O  desenvolvimento  de  políticas  integradas  de  apoio  aos  desempregados 

considerando aspetos como o rendimento, alojamento, apoio social e escolar, 

evitando situações de exclusão e de pobreza dos desempregados e das suas 

famílias. 

 O reforço da ligação entre os Centros de Investigação públicos e privados com o 

tecido empresarial local e com a UGT - Braga e os seus sindicatos; 

 A promoção e a cooperação territorial a nível interno, mas também a cooperação 

entre os concelhos e/ ou distritos limítrofes; 

 O assegurar uma adequada cobertura dos equipamentos económicos e sociais, 

melhorando os serviços públicos prestados e garantindo uma efetiva igualdade 

de oportunidade aos cidadãos no acesso aos mesmos, independentemente da 

zona em que residam; 

 O  desenvolvimento  de  uma  rede  distrital  e  interdistrital  de  transportes  que 

assegure a necessária mobilidade dos cidadãos, nomeadamente por razões 

profissionais. 
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3.3  -  Reforçar  a  Negociação  Coletiva.  Melhorar os salários e as condições de 
 

Trabalho 

 

A negociação coletiva é hoje mais do que nunca um instrumento privilegiado para 

modelar as relações de trabalho nas empresas e nos setores, permitindo responder aos 

desafios de adaptabilidade e de modernização colocados pela globalização. 

Em Portugal, perante um tecido empresarial dominado por micro, pequenas e médias 

empresas, a negociação coletiva assume um papel fundamental para a regulação e a 

melhoria das condições de trabalho, sendo por vezes o único garante de efetivas 

condições de subsistência, de melhores salários, de mais proteção social e de progressão 

profissional. 

Pela maior proximidade e mais profundo conhecimento das realidades empresariais e 

sociais do distrito, a UGT - Braga ocupa uma posição privilegiada para garantir 

soluções que melhor sirvam os trabalhadores e para alargar a cobertura da negociação 

coletiva no distrito a um maior número de trabalhadores e empresas. 

O respeito pela diferença e o reconhecimento das naturais especificidades dos diferentes 

setores profissionais têm constituído pontos de partida sólidos para um relacionamento 

estável entre os diferentes sindicatos que compõem a UGT - Braga, orientando-nos para 

uma ação comum em torno dos princípios fundamentais constitucionalmente 

consignados, não nos deixando condicionar na nossa atividade sindical, pois é uma das 

marcas distintivas do respeito por um regime democrático. 

Em conclusão, a UGT - Braga desenvolverá, neste quadriénio, todos os esforços para 

dignificar a atividade sindical, o trabalho e a dignificação do mesmo. 

 
 

 
Aprovado em reunião de Secretariado Executivo em 4 de fevereiro de 2014 

 


