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JMTD, 7 Outubro 
 
►Serão enviados postais com a imagem da Jornada Mundial pelo Trabalho Digno 
(JMTD) e com a citação no verso de um conhecido jornalista e filósofo francês “Alain” 
sobre o Trabalho Digno para diferentes entidades políticas, sociais, culturais e 
desportivas, como o Primeiro-Ministro, o Presidente da República Portuguesa, Partidos 
Políticos, escritores, entidades públicas, etc; 
►O mesmo Postal será distribuído aos sindicatos da UGT e, no dia 7 de Outubro, ao 
público em geral; 
►O Cartaz em Português está disponível no nosso website, para que os nossos filiados 
o possam descarregar; 
►Encontra-se disponível um powerpoint específico sobre o Trabalho Digno no nosso 
“sítio”, de modo a que os nossos filiados o possam utilizar como ponto de partida de 
discussão nos locais de trabalho, em escolas, em seminários, etc; 
►A União da UGT do Porto organizará um Seminário sobre esta matéria no dia 7 de 
Outubro; 
►Com base na informação constante no sítio da UGT sobre a JMTD, muitos dos 
nossos sindicatos divulgarão uma declaração específica sobre este tema, dirigida aos 
respectivos membros.  
 

◊◊◊◊◊◊ 
 
Para além das iniciativas específicas para 7 de Outubro, optámos por adoptar certos 
procedimentos: 

• Endereçámos uma carta a todos os nossos sindicatos informando-os sobre esta 
Campanha especial e solicitando a sua colaboração através de iniciativas 
específicas; 

• O sítio da UGT (www.ugt.pt) – Encontra-se já “online” um “espaço Web” 
específico sobre esta Campanha. Todos os materiais e textos estão em português. 
Existe ainda um “link” para o sítio oficial da CSI, bem como para todas as 
organizações sindicais filiadas na CES e os respectivos Programas, em todo o 
mundo; 

• O Vídeo da CSI “Jornada Mundial pelo Trabalho Digno” foi traduzido para 
português e encontra-se também “online”. 

• Utilização das novas tecnologias da informação, como o “twitter” e o 
“Facebook”; 

◊◊◊◊◊◊ 

 
• Materiais da Campanha: 

 
■ O postal sobre a JMTD; 
■ O powerpoint; 
■ O cartaz; 
■ O vídeo. 


