PROGRAMA
INITIATIVAS JMTD UGT-P
2012
JMTD, 7 de Outubro (Celebrações a 8 de Outubro)
► Panfleto alusivo à JMTD, que será distribuído por todos os sindicatos filiados e
Uniões Distritais da UGT;
►Largada de balões impressos alusivos à Jornada “Por um Trabalho Digno” com
convites dirigidos a jornalistas e a diversas entidades;
►No decorrer da largada de balões serão distribuídos os referidos panfletos ao público
em geral;
►O Cartaz traduzido em português estará disponível no nosso “sítio”, para que os
nossos filiados o possam descarregar;
►Apresentação em powerpoint, específica sobre o Trabalho Digno disponível no nosso
“sítio”, com o intuito de constituir uma base de partida de discussão, nos locais de
trabalho, em escolas, em seminários, etc;
► Associando-se ao Programa da UGT sobre a JMTD, muitos dos nossos sindicatos e
Uniões irão fazer comunicados específicos sobre esta matéria, dirigidos aos respectivos
filiados e/ ou ao público em geral. (consultar www.ugt.pt). Alguns exemplos das
iniciativas referidas;
►Publicação sobre acidentes de trabalho mortais.
◊◊◊◊◊◊
Para além destas actividades específicas para o dia 8 de Outubro, a UGT levou a cabo as
seguintes iniciativas:
•

Endereçámos uma carta a todos os nossos sindicatos informando-os sobre esta
Campanha especial e solicitando a sua colaboração através de acções alusivas ao
tema;

•

O “sítio” da UGT (www.ugt.pt) – Encontra-se já “online” um “espaço Web”
destinado à divulgação desta Campanha. Todos os textos e materiais estão em
Português. Existe ainda um “link” para o sítio oficial da CSI, bem como para
todas as suas organizações em todo o mundo.

•

Recurso às novas tecnologias da informação, nomeadamente o “Twitter” e o
Facebook.

◊◊◊◊◊◊

•

Materiais da Campanha:
■ Panfleto sobre a JMTD;
■ Apresentação em PowerPoint;
■ Cartaz em PT;
■ Balões impressos com o logo da UGT e a frase “Por um Trabalho Digno”;
■ Publicação sobre acidentes de trabalho mortais;
■ Fotos de algumas iniciativas da UGT e seus sindicatos filiados

