
 

 

Osvaldo Pinho eleito Presidente do Conselho Sindical Interregional 

Galicia- Norte Portugal 
 

No passado dia 2 de Outubro, no Porto, teve lugar a tomada de posse da Comissão Executiva 
do Conselho Sindical Interregional Galicia-Norte de Portugal para o biénio 2014-2016, tendo 
sido eleito para presidente o representante da UGT e também Secretário-geral do SINDEQ, 
Osvaldo Pinho. 

A cerimónia que decorreu nas instalações do SINDEL e contou com a presença dos Secretários-
gerais da UGT, da UGT Galicia, das Comisiones Obreras da Galicia, e de um representante 
sindical da CGTP-IN. Esteve também presente o Presidente do IEFP, Dr. Jorge Gaspar. 

Neste encontro, o Conselho Sindical Interregional Galicia-Norte de Portugal comprometeu-se a 
promover a celebração de duas reuniões com representantes sindicais e empresariais, galegos 
e portugueses, dos sectores industriais onde tradicionalmente se regista uma maior 
mobilidade transfronteiriça de trabalhadores (naval, metalúrgico, construção civil, têxtil, 
hotelaria e restauração) com o objectivo de analisar a situação actual destes sectores 
gravemente afectados pela crise, com o encerramento de empresas e a destruição de postos 
de trabalho. 

A parceria transfronteiriça Norte de Portugal-Galiza foi instituída em 1997 e desde então tem-
se empenhado numa série de iniciativas destinadas a promover a mobilidade transfronteiriça 
de trabalhadores e empresários na Euro-região Galiza - Norte de Portugal, convertendo esta 
área geográfica num mercado único de emprego. 
 
O Conselho Sindical Inter-regional Galiza Norte de Portugal, é um dos parceiros 
reconhecidamente mais activos desta rede. 
 
A EURES desempenha um papel particularmente importante nas regiões Transfronteiriças, 
áreas em que existem graus significativos de mobilidade pendular transfronteiriça.  
As mais de 600 mil pessoas que vivem num país da UE e trabalham noutro têm de enfrentar 
práticas nacionais e sistemas jurídicos diferentes. Podem ainda confrontar-se, diariamente, 
com obstáculos administrativos, jurídicos ou fiscais à mobilidade. 
 
Os conselheiros EURES nestas áreas prestam aconselhamento e orientação específicos sobre 
os direitos e obrigações dos trabalhadores que vivem num país e trabalham noutro. 
 
Existem actualmente mais de 20 parcerias transfronteiriças EURES, distribuídas 
geograficamente por toda a Europa e envolvendo mais de 13 países. Estas parcerias têm como 
objectivo responder às necessidades de informação e coordenação no âmbito da mobilidade 
profissional nas regiões fronteiriças, reunindo os serviços públicos de emprego e de formação 
profissional, empregadores e organizações sindicais, autoridades locais e outras instituições 
ligadas ao emprego e à formação profissional.  
 
As parcerias transfronteiriças EURES servem de pontos de contacto importantes entre as 
administrações de emprego, a nível regional e nacional, e os parceiros sociais. Constituem 
ainda um meio importante de monitorizar estas áreas de emprego transfronteiriças, que são 
um elemento-chave no desenvolvimento de um verdadeiro mercado de emprego europeu. 
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