
 

              Secretário geral da UGT no distrito de Portalegre 
 

No passado dia 9 de Maio, uma delegação da UGT, liderada pelo Secretário-geral, Carlos 
Silva, realizou uma jornada de trabalho no distrito de Portalegre, reunindo com empresas, entidades 
públicas de ensino e com trabalhadores. Nesta iniciativa promovida pela UGT-PORTALEGRE, o Secretário-
geral da UGT fez-se acompanhar por dirigentes do Executivo da Central e da UGT- Portalegre. 
 
O dia começou com uma deslocação à fábrica Evertis e Selenis, uma 
unidade fabril que exerce funções na área da petroquímica e de 
embalagem, com a produção de polímeros. A delegação da UGT foi 
recebida pelo administrador da unidade de Portalegre, visitando a 
empresa e entrou em contacto com os seus trabalhadores. 
 
Durante o período da manhã, a visita continuou com a deslocação à 
HUTCHINSON, uma empresa de componentes automóveis, que se 
dedica à produção de tubagens para circuitos de refrigeração e aque-
cimento auto. 
 
No final da manhã, a UGT e os seus representantes foram recebidos na Escola de Hotelaria e Turismo de 
Portalegre, pela diretora do estabelecimento, Maria da Conceição Grilo, que apresentou a escola e 
demonstrou as condições excecionais disponíveis para o desenvolvimento da formação de jovens e ativos 
da região do Alentejo. 
 
O dia de trabalho culminou com a assinatura de um acordo de colaboração entre a CIMAA (Comunidade 
Intermunicipal do Alto Alentejo) e a UGT-PORTALEGRE, e um protocolo entre a estrutura sindical e o Insti-
tuto Politécnico de Portalegre. Durante a conferência de imprensa que antecedeu as assinaturas, o Secre-
tário-geral da UGT, Carlos Silva, destacou a importância desta iniciativa e afirmou: “esta é uma forma de a 
UGT demonstrar ao país que o movimento sindical, os empresários e as intuições de ensino superior 
podem estar unidos na criação de riqueza, no potenciar das capacidades dos jovens, na promoção da 
competitividade para o desenvolvimento do interior, hoje cada vez mais abandonado pelas políticas 
públicas.” 

Em reação às notícias que marcaram a atualidade, designadamente o       
anúncio do Primeiro-ministro de um eventual aumento da carga fiscal no 
caso de novos chumbos por parte do Tribunal Constitucional, Carlos Silva 
afirmou que esta intenção “coloca em causa o clima de confiança que 
existia ao longo de três anos com a UGT”, acrescentando que se a pena-
lização para os trabalhadores vier a ser agudizada por mais medidas 
penalizadoras (aumento de impostos), “o Governo arrisca-se a ter uma 
grave situação de conflitualidade social, como não existiu em três anos 
de ajustamento, exatamente numa altura em que a Troika está de saída 
e em vésperas de eleições”. 

 

O líder da UGT aconselhou o Executivo a “parar para pensar” e “respeitar” os portugueses, numa altura 
de pleno período eleitoral. “Aquilo que nós temos a dizer é que o Governo, com a saída da Troika a 17 de 
maio, deveria parar para pensar, de forma a respeitar os portugueses num momento em que, todos 
sabemos, é eleitoral”, afirmou. 
 
Carlos Silva demonstrou também a sua determinação em “fazer uma guerra brutal” para travar a inten-
ção do Governo de suspender as convenções colectivas de trabalho. No entender do Secretário-geral, uma 
eventual suspensão das convenções significa um retrocesso de 40 anos. “A contração coletiva é um direi-
to inalienável dos trabalhadores e dos sindicatos num estado democrático”, disse. 
 
Esta iniciativa, agora promovida pela UGT-PORTALEGRE, insere-se numa série de deslocações e jornadas 
desenvolvidas de forma descentralizada pela Central por todo o país e tem como objetivo promover uma 
maior proximidade aos problemas concretos dos trabalhadores e das empresas. 
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