
 

 

Secretário-geral da UGT em Coimbra e Penacova 
 

 
 
No passado dia 28 de Novembro uma delegação da UGT, liderada pelo secretário-geral, Carlos silva, reali-
zou uma jornada de trabalho no distrito de Coimbra com reuniões com entidades municipais, entidades 
públicas e empresas. Nesta iniciativa promovida pela UGT-Coimbra, o secretário-geral da UGT fez-se 
acompanhar por dirigentes do Executivo da UGT, da UGT-Coimbra da UGT-Setúbal e do SINTAP. 
 
O dia começou com a reunião na Câmara Municipal de Coimbra, com uma apresentação de cumprimentos 
ao executivo municipal, representado pela vice-presidente Rosa Reis Marques, e pelo vereador, Carlos 
Cidade.  

 
Numa conversa informal, o Secretário-geral da UGT lançou o desafio “a 
todos os homens e mulheres deste país, sobretudo os que têm responsa-
bilidades na área da administração central, local e regional, para que pre-
servem a essência dos direitos dos seus trabalhadores”. Acrescentando 
que a UGT e os seus sindicatos estão disponíveis para o diálogo com os 
órgãos municipais na construção de soluções na resolução dos problemas 
dos trabalhadores. 
 

Durante a manhã, a visita continuou com a deslocação da delegação da 
UGT ao Instituto Pedro Nunes, onde foi apresentada a realidade e o tra-
balho desenvolvido pelo Instituto na promoção da inovação e do 
empreendedorismo na área científica e tecnológica, através da ligação 
entre a Universidade de Coimbra e o mundo empresarial.  
 
No final da manhã, a UGT e os seus representantes reuniram-se na 
Câmara municipal de Penacova, onde foram recebidos pelo Presidente, 
Humberto Oliveira. 

 
Já durante a tarde, o dia de trabalho terminou com a deslocação à empresa Águas Caldas de Penacova, 
onde o Secretário-geral da UGT reuniu com a administração e  esteve em contacto com os trabalhadores. 
Esta iniciativa, agora promovida pela UGT-Coimbra, prossegue as deslocações que têm vindo a ser desen-
volvidas pela central sindical noutros distritos e que tem como objetivo uma maior proximidade aos pro-
blemas concretos dos trabalhadores e das empresas, particularmente o modo como estão a lidar com as 

atuais dificuldades potenciadas pelo agravamento da crise económica do país. 


