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RELATÓRIO DA ATIVIDADE SINDICAL 

     ANO DE 2015 

 

O Relatório e as Contas que o Secretariado submete à discussão e aprovação do 

Conselho Geral, reflete a atividade da UGT-BRAGA no decurso do exercício de 2015. 

Em termos de receitas, as mesmas continuam a ser exclusivamente o valor atribuído 

pela Central, que varia conforme o valor da contribuição dos Sindicatos com 

representação na UGT Braga e a formação realizada no âmbito do CEFOSAP.  

Em termos de despesas verificamos que os gastos com o pessoal, (despesas de 

representação deslocações e estadas), continuam a ser aqueles que mais se evidenciam. 

Estas despesas referem-se a participações nas reuniões da CSIr, do Secretariado 

Nacional, em Lisboa, nas deslocações para preparação e acompanhamento da formação 

em Vila Verde.  

Neste ano, propomo-nos fazer uma cronologia, por temas, da representatividade/ 

atividade sindical desenvolvida. 

Assim, e para além do trabalho desenvolvido no dia-a-dia na sede da UGT – Braga, 

participamos em: 

 

Reuniões do Conselho Sindical Inter-regional (CSI) 

- 24 de abril, em TUI – Pontevedra 

- 25 de setembro em Chaves 

- 30 de outubro em Viana do Castelo 

- 4 de novembro em Vila Praia de Ancora 

- 13 de novembro em Vigo 

 

Formação realizada 

Realizamos as seguintes formações, abrangendo um total de 98 formandos 

desempregados e um formando empregado: 

Um Percurso formativo de 200 horas de técnico de higiene e segurança no trabalho 

(formandos com habilitações a nível do 9º ano escolaridade ou superior). 
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Uma UFCD de Língua Portuguesa – técnicas de escrita 50 H (em parceria com a  

ADEREMINHO, em Vila Verde – formandos com o 4º e 6º ano escolaridade). 

 Uma UFCD de Informática – noções básicas 50 H (em parceria com a 

ADEREMINHO, em Vila Verde – formandos com o 4º e 6º ano escolaridade). 

Uma UFCD de Ideias e oportunidades de negócio 50 H (em parceria com a 

ADEREMINHO, em Vila Verde - formandos com o 4º e 6º ano escolaridade). 

 

Eventos/seminários 

A 8 de janeiro de 2015 estivemos presentes em Famalicão na apresentação do Plano 

estratégico de Famalicão25, a convite da Câmara Municipal. 

A 27 de janeiro participamos no Conselho Municipal de Segurança de Guimarães. 

A 10 de fevereiro o presidente da UGT-Braga, César Campos, tomou posse como 

membro do Conselho Económico e Social de Braga (CESB), órgão consultivo do 

município. Para além da tomada de posse foi feita uma análise e discussão do Plano 

Estratégico para o Desenvolvimento Económico de Braga e a abordagem de outros 

assuntos de interesse para o concelho. 

 A 17 de fevereiro nas comemorações do 41º aniversário da Universidade do Minho.  

A 25 de fevereiro, em Braga, estivemos presentes na reunião sobre o regulamento 

municipal sobre os horários dos estabelecimentos comerciais.  

A 26 e 27 fevereiro na Conferência das Uniões UGT que se realizou em Peniche.  

A 13 e 20 de março participamos no ciclo de Conferências promovido pela 

Arquidiocese de Braga e a GTI (Gestão, Tecnologia e Inovação) denominados "Olhares 

sobre política", e "Olhares sobre Família".  

A 17 de março reunimos com a empresa Competir na sede da UGT em Lisboa, que nos 

apresentou uma proposta de parceria de formação em áreas de intervenção diferenciadas 

das áreas do CEFOSAP. 

A 17 de março participamos também na reunião da Plataforma supraconcelhia do 

Cavado e Ave.  

A 26 de março reunimos com o representante da Oikos - delegação norte. Esta reunião 

teve como finalidade cooperar na divulgação do Projeto “Empregabilidade Jovem”.  

A 14 de Abril, reunimos com as responsáveis do Projeto Working Genderation: “no 
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Trabalho e na Vida”, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto. 

A 16 de abril, a pedido do SG Carlos Silva, representamos a UGT, no Fórum 

Internacional das Comunidades Inteligentes e Sustentáveis (FICIS'15), no Parque 

de Exposições de Braga. 

 A 20 de abril estivemos presentes no 1º aniversário da InvestBraga.  

No 1º de maio participamos nas comemorações do dia do trabalhador, no porto, levando 

um autocarro repleto de trabalhadores.  

No dia 6 de maio realizamos um CG ordinário, com a presença do SG Carlos Silva 

acompanhado por outros elementos do executivo da Central.  

 No dia 7 realizamos uma visita ao distrito de Braga com o SG Carlos Silva e os 

restantes elementos da Central, acompanhados por vários Órgãos da Comunicação 

Social. O programa da visita foi cumprido. 

 A 21 de maio a OIKOS reuniu com jovens desempregados nas instalações do SBN para 

apresentar os seus programas.  

A 27 de maio estivemos presentes na Sessão de Apresentação da União de Exportadores 

da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (UE-CPLP) que se realizou em Braga. 

A 4 de junho também estivemos presentes num debate sobre a Regeneração de áreas 

industriais e empresariais, promovido  Câmara Municipal de Braga e a InvestBraga. 

No dia 6 de junho participamos, em Viana do Castelo, num seminário promovido pela 

UGT – Viana e o SPZN sobre o tema Retenção ou não retenção eis a questão. 

 A 16 de junho estivemos presentes no Fórum Supramunicipal onde foi dado a conhecer 

o Plano de Desenvolvimento Supraconcelhio do Cávado.  

A 17 de junho estivemos no Doutoramento Honoris Causa do Professor Ramón Villares, 

a convite do reitor da Uminho.  

No dia 3 de julho, participamos no evento “Braga com Inovação”, uma iniciativa 

promovida pela InvestBraga e pela COTEC Portugal (Associação Empresarial para a 

Inovação ), em parceria com a Startup Braga e a GTI (Gestão Tecnologia e Inovação). 

No dia 7 de julho, a UGT – Braga, fez parte do júri de provas de aptidão profissional na 

ESPROMINHO.  

A 9 de julho fomos convidados para o evento “Municípios do Ano” promovido pela 
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Universidade do Minho.  

A 23 de julho estivemos presentes na apresentação do programa “QualificaIT”, 

desenvolvido pela Investbraga, em parceria com o Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP) e a Universidade do Minho.  

No dia 22 de setembro e 6 de outubro, em lisboa, reunimos com a empresa C4G para 

aferir da disponibilidade e interesse das Uniões a candidatarem-se  a projetos no âmbito 

do programa COMPETE.  

A 08 de outubro participamos no Seminário “CONHECER PARA PREVENIR” 

realizado pela AIMinho e ACT.  

A 28 de outubro participamos no 37º aniversário da UGT, que se realizou no Porto.  

A 29 de outubro estivemos na inauguração das novas instalações da UGT – Viana.  

Dia 9 de novembro reuniu o conselho da comunidade de Famalicão. 

A 20 de novembro participamos, em Lisboa, num seminário sobre políticas educativas e 

sindicalismo promovido pela FNE. 

De acordo com os estatutos da UGT – Braga, realizou-se a 4 de dezembro o Conselho 

Geral Ordinario. 

Em 5 de dezembro, representamos o SG Carlos Silva no II Congresso “Direitos e 

deveres dos doentes crónicos”, promovido por 29 associações de doentes crónicos e que 

se realizou em Braga.  

No dia 9 de dezembro reunimos com o Sr. Presidente da CM de Braga, para fazer o 

ponto da situação  da doação de lote de terreno à UGT - Bouça do Pinheiro. O Sr. 

Presidente ficou de nos informar sobre os valores do terreno em causa.  

No dia 15 de dezembro participamos no seminário “O Cávado: território pertinente de 

políticas públicas e fonte de iniciativa empresarial e cívica”, promovida pela CIM do 

Cávado. 

 

Reuniões do secretariado nacional da UGT 

Estivemos presentes em todas as reuniões do Secretariado Nacional. 

 

Reuniões do secretariado e do conselho geral da UGT-Braga 

Em termos de reuniões do secretariado e do conselho geral da UGT - Braga, foi 
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cumprido o previsto estatutariamente. Estas reuniões foram sempre muito abertas e 

participativas.  

 

Encontro Nacional das Uniões UGT: 

A 28 de janeiro participamos no encontro regional das uniões UGT da zona norte, que 

se realizou em Braga. 

Nos dias 23 e 24 de novembro, participamos em Ferreira do Zêzere, no Encontro 

Nacional das Uniões UGT. 

 

Em termos de conclusão, sentimos que muito mais há a fazer, mas, da mesma forma, 

não temos duvidas que aquilo que temos feito contribui de forma sustentada para a 

afirmação da União de Braga no distrito. 

Não podemos deixar de referir que, este ano, tivemos uma procura crescente por parte 

de trabalhadores empregados e desempregados, que nos procuraram para conhecer os 

seus direitos e os sindicatos que os pudessem representar profissionalmente. Estes 

trabalhadores foram encaminhados para os diferentes sindicatos ou instituições que 

melhor respondessem aos seus problemas. 

 

 

Aprovado em reunião de Secretariado em 16 de março de 2016 

 


