Circular
Às Direcções das organizações sindicais promotoras
21/03/2014
Assunto: Informação sobre a organização da Conferência e convocatória da próxima reunião
da Comissão Promotora – 27 Março (quinta-feira), 15 horas, na sede do SITRA (ao Cais do
Sodré), em Lisboa

A comissão executiva constituída na reunião de sindicatos do passado dia 14 de Fevereiro que
aprovou a organização desta Conferência tem estado a trabalhar na preparação da iniciativa,
de acordo com o mandato recebido naquela reunião.
Esta conferência é organizada nos termos e para os objectivos da convocatória que consta da
documentação anexa, aprovada pela comissão promotora a que aderiram 19 organizações
sindicais filiadas na CGTP-IN, na UGT e independentes e que já foi enviada por correio
electrónico à comissão promotora e à imprensa no passado dia 26 de Fevereiro.
Está concluído no essencial o programa da Conferência, que consta também da documentação
anexa (folheto e cartaz).
É agora indispensável um forte empenhamento de todas as organizações sindicais promotoras
para assegurar a mais ampla divulgação e mobilização para esta iniciativa, especialmente a
dinamização das inscrições para a participação de um número alargado de dirigentes,
delegados e outros activistas sindicais.
Sublinha-se o carácter plural e aberto da iniciativa, que não é vinculada a qualquer
sensibilidade ou corrente sindical, que é certamente complementar e de modo algum
concorrencial da legítima iniciativa das centrais sindicais neste domínio e que se propõe ser
ponto de encontro e um contributo entre outros para a construção das necessárias
convergências de acção numa matéria muito cara a todos os trabalhadores – o futuro do seu
sistema de pensões e da segurança social pública –, cuja defesa exige um diálogo alargado e a
mais ampla unidade de acção.

CONTACTOS: www.pensoes.blogspot.pt / conferencia.pensoes@gmail.com
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Algumas informações úteis sobre a boa preparação e divulgação da Conferência:
 Participação na Conferência:
Os participantes devem inscrever-se previamente por um dos seguintes meios:
- Através das organizações sindicais promotoras, que deverão encaminhar as inscrições para a
comissão executiva (pelo email – conferencia.pensoes@gmail.com; ou para SPGL, Rua Fialho
de Almeida, 3, 1070-128 Lisboa);
- Através da página da Conferência na Internet – www.pensoes.blogspot.pt – onde existirá um
formulário próprio para o efeito;
- Entregando directamente a ficha de inscrição à comissão executiva através do endereço de
correio electrónico da Conferência ou por envio para a morada de contacto – SPGL, Rua Fialho
de Almeida, 3, 1070-128 Lisboa.
As inscrições estão abertas a partir da data desta circular e são abertas aos membros das
organizações sindicais promotoras e a todos os interessados em participar.
É desejável que as organizações sindicais promotoras informem até ao dia 31 Março do
número previsível de participantes que tencionam assegurar, para a melhor gestão da
logística da iniciativa e para se assegurar a boa consideração dos lugares disponíveis. As
inscrições devem ser todas entregues até ao dia 3 de Abril.
No dia e local da Conferência, a admissão de participantes não inscritos previamente será
condicionada aos lugares disponíveis.
 Materiais de divulgação da Conferência
Existe um folheto, contendo o texto da convocatória, o programa e a ficha de inscrição e a
identificação das organizações sindicais promotoras, e um cartaz, disponíveis em versão
impressa em papel e em ficheiro PDF, para circulação electrónica. Os ficheiros PDF destes dois
materiais seguem junto com esta circular, solicitando-se a todas as organizações sindicais
promotoras e outros apoiantes da iniciativa que façam de imediato a sua divulgação nas
respectivas redes de dirigentes, delegados e activistas sindicais.
É criada uma página na Internet – www.pensoes.blogspot.pt - acerca da Conferência,
destinada a divulgar o texto da convocatória e o formulário de inscrição para os participantes
que o queiram fazer desse modo, e que depois incluirá documentação da iniciativa e as
reportagens vídeo das intervenções na iniciativa.
Está também assegurado um serviço de divulgação à comunicação social.
Apelamos também a que utilizem os meios internos de cada organização sindical (circulares,
boletins, reuniões sindicais, referência nas respectivas páginas na Internet) para a divulgação
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da Conferência e para a inscrição na iniciativa, sempre divulgando o endereço da página
Internet da Conferência – www.pensoes.blogspot.pt.

 Contactos com a Comissão Executiva e próxima reunião da Comissão Promotora
Solicitamos que os contactos relativos à Conferência sejam estabelecidos prioritariamente
através de email para conferencia.pensoes@gmail.com ou por contacto directo com os
dirigentes sindicais que são membros da comissão executiva e que são identificados no final
desta circular.
A próxima reunião da Comissão Promotora realizar-se-á no dia 27 de Março, 15 horas, na
sede do SITRA em Lisboa (Largo do Corpo Santo, 6 – 4º, ao Cais do Sodré, Lisboa – localização
no Google Maps - https://goo.gl/maps/TKhzT), solicitando-se a participação de todas as
organizações sindicais que dela fazem parte, para que seja feito o necessário balanço da
preparação da Conferência no plano organizativo, da participação e dos conteúdos.
Pela comissão executiva:
António Avelãs – SPGL (antonioavelas@spgl.pt – telem. 914969477)
Carlos Trindade – STAD (carlos.trindade@stad.pt – telem. 917277782)
Domingos Paulino - SITRA (domingosbaraopaulino@gmail.com – telem. 967554846)
Lancie de Sousa – FNAM (lancie.sousa@hotmail.com – 964706015)
Paulo Ralha – STI (paralha@stimpostos.pt – telem. 962024311)

