Operação Desempregados/as
Objectivos






Reforçar o diálogo com as desempregadas e os desempregados, visando conhecer melhor as
suas dificuldades e as soluções desejáveis para a empregabilidade;
Apoiar individualmente os desempregados abrangidos na procura de emprego e na melhoria
das qualificações;
Melhorar a capacidade de reivindicação e proposição da UGT nas Políticas Activas e Passivas
de Emprego e nas políticas de Desenvolvimento Económico e Social;
Envolver mil desempregados.

Metodologia







Constituir em cada União, em cada Federação e nos Sindicatos interessados um Grupo com 15
a 20 desempregados, com uma composição diversificada, nomeadamente:
•
Homens e Mulheres;
•
Trabalhadores de diferentes grupos etários. Incluindo jovens à procura do primeiro
emprego;
•
Grupos de risco (imigrantes, deficientes, …);
•
Com e sem direito a protecção no desemprego;
•
Com diferentes níveis de qualificação e profissões;
•
Em diferentes sectores de actividade;
•
Com diferentes durações do desemprego.
Constituir em cada um dos filiados envolvidos um pequeno grupo executivo, envolvendo
nomeadamente um Executivo a tempo inteiro e um técnico do Centro de Emprego,
coordenado pelo Presidente/Secretário Geral ou quem o represente;
Constituir a nível central um grupo executivo envolvendo nomeadamente o CEFOSAP, o IEFP e
com apoio de 2 técnicos a tempo inteiro;
Envolver os 2 Gabinetes de Inserção Profissional da UGT – GIP’s (Lisboa e Viseu) e os 20 Pólos
de Atendimento.

Programação


Dezembro
•
Constituição dos Grupos de Desempregados;
•
Constituição dos Grupos Executivos.

1ª Quinzena de Janeiro
 Reunião geral de representantes dos Executivos para aprovar as Metodologias de
Intervenção, de recomposição dos Grupos e definir objectivos quantificados e
condições de avaliação;
 Realização da primeira reunião de cada um dos Grupos com um animador.
A partir da 2ª Quinzena de Janeiro
 Acções de apoio individuais;
 Início de acções de formação.
2ª Quinzena de Março
 Elaboração e avaliação do relatório de Avaliação da Operação Desempregados;
 Decisão sobre o modo futuro de continuação.

