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Relatório de atividades da UGT – Madeira 

Quadriénio 2014/2018 

 

Ação Institucional 

 

A UGT – Madeira procedeu à comemoração das seguintes datas festivas, durante o 

quadriénio 2014/2018, nomeadamente: 

 Dia 8 de março – Dia Internacional da Mulher; 

 Dia 25 de abril – Dia da Liberdade; 

 Dia 1º de maio – Dia do Trabalhador. 

 

Acrescentou-se também outras datas relevantes para 

 

Atividade sindical da UGT – Madeira, feitas através de: 

 Comunicados de impressa; 

 Comunicados no site da UGT – Madeira; 

 Em alguns casos com tema mais pertinente procedemos à realização 

de convívios, de acordo com a disponibilidade financeira da União; 

 

- Elaboramos pareceres às várias Comissões da Assembleia Regional da Madeira, 

onde apresentamos a nossa posição detalhada sobre os diversos temas para 

posterior publicação em JORAM; 

- Promovemos a Sindicalização Individual junto dos profissionais/sectores onde a 

UGT não tenha representatividade; 

- Mantivemos o Objetivo de Captação de Sindicatos Independentes para aderirem à 

UGT – Madeira; 

- Marcamos presença sempre que solicitada, nos Secretariados Nacionais da UGT 

- Portugal, onde o Presidente tem acento efetivo; 
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- Esforços vários em envolver os jovens na atividade sindical de forma a encararem 

o Sindicalismo como um ato social fundamental aos trabalhadores; 

- Apoiamos a posição da Confederação Europeia de Sindicatos exigindo a 

negociação de um Contrato Social para a Europa, dando prioridade aos 

investimentos que favorecem uma Economia Sustentável, Emprego de Qualidade e 

Justiça Social lutando contra as desigualdades; 

- Negociação para o Subsídio de Insularidade a todos os trabalhadores da RAM; 

- Tentativas de correção equitativa da estrutura orgânica do Conselho Económico 

de Concertação Social da RAM, bem como a estrutura física que é inexistente, de 

modo, a ser possível executar os trabalhos que este Órgão obriga, vindo a 

aprofundar o diálogo social, promovendo os entendimentos exequíveis entre os 

parceiros sociais e o Governo Regional da Madeira, tais como, em matérias de 

Emprego, Segurança Social, Formação, e aplicação dos recursos financeiros, 

definindo as prioridades nas políticas de crescimento a nível social; 

- Desafiamos as Confederações Patronais para abertura de um diálogo bilateral que 

permitiu assumir compromissos na dinamização da negociação coletiva; 

- Sugerimos uma melhor intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho 

(Inspeção do Trabalho) tendo em vista o combate de sistemáticas violações da lei, 

especificamente nas áreas do trabalho precário, das condições de saúde e 

segurança no trabalho, no encerramento das empresas e dos salários em atraso; 

- Mantivemos o reforço do diálogo social com a Administração Pública Regional, 

tentando criar as devidas condições para a celebração de compromissos que 

contribuam para a renovação da Administração Pública, no respeito pelos direitos 

dos trabalhadores; 

 

A UGT Madeira encetou encontros regulares com todas as entidades 

relevantes da RAM, tendo um papel ativo nas organizações onde se 

representa, particularmente: 

 Conselho Económico e de Concertação Social; 

 Comissão Regional para a Igualdade no Trabalho e no Emprego; 

 Comissão Regional para a Igualdade de Género e Cidadania. 


