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Membros do Conselho Confederal, aprovam documentos importantes à reunião

A UNTA-Confederação Sindical, realizou
no passado dia 11 e 12 de Março de 2016,
em Luanda, a II Reunião Ordinária do
Conselho Confederal. No discurso de
abertura, Manuel Viage- Secretário-Geral
da UNTA-CS, reafirmou a importância do
5º Congresso, os objectivos da sua
realização e as linhas programáticas. De
acordo com o Cda Secretário-Geral, os
princípios de unidade e da solidariedade
foram fortalecidos e actualizados para que
a UNTA possa promover mais Acção
Sindical no presente mandato. No que
tange ao exercício sindical, Manuel Viage
assegurou a necessidade de acções mais
actuantes das Associações na actual fase
da crise económica e financeira. O relatório
e contas da Comissão Organizadora do V
Congresso, o plano geral de actividades

para o ano de 2016, o relatório de
execução do orçamento de 2015 e o
projecto de orçamento ordinário para 2016,
foram aprovados por unanimidade. Na
mesma senda, foi aprovada uma
declaração sobre a situação sócio
económica e laboral dos trabalhadores no
actual contexto económico e financeiro do
País, bem como as conclusões e
recomendações da II reunião do Comité
Nacional da Mulher Sindicalizada. No
decorrer da reunião tomaram posse os
membros do Conselho Fiscal, Controlo e
Disciplina e da Comissão Executiva
Nacional.
Participaram na reunião 84 membros dos
quais 28 mulheres, de um universo de ( )
que integram o Conselho Confederal.
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Unta apela ao engajamento para aumento da produção nacional
Segundo o responsável, todo o
funcionário deve evitar situações
menos boas para si, procurando por
outro lado, ser sempre solidário com
os demais colegas.
Referiu também que o actual
contexto de crise económica e
financeira que o país vive, fruto da
baixa do preço do petróleo, é uma
situação conjuntural, pelo que todos
devem dar o seu contributo nas
demais áreas de produção nacional,
Acto de abertura da Jornada Sindical do trabalhador 2016
com vista a criar recursos para a economia.
O secretário-geral UNTA-CS, Manuel
Disse ainda que os princípios de unidade e
Augusto Viage, apelou, no dia 8 de Março
solidariedade, devem ser sempre exaltados
de 2016, em Luanda, o maior
engajamento dos trabalhadores de modo
pelos trabalhadores, para uma maior
a preservarem os seus postos de trabalho
colaboração interna entre colegas.
e gerarem aumento de produtividade.
As actividades do dia do trabalhador vão
Manuel Viage fez este apelo durante o
decorrer
até
22
de
Junho.
acto de abertura da Jornada Sindical do
Trabalhador-1º de Maio/2016, que decorreu
no Centro Recreativo e Cultural KilambaLuanda.

Jornada Sindical Março Mulher

A Jornada Sindical Março-Mulher/2016
teve início no dia 8 de Março, em acto
presidido pela Cda Maria Fernanda de
Carvalho Francisco, Presidente do
CNMS-Comité Nacional da Mulher
Sindicalizada, no Centro Recreativo e
Cultural Kilamba, em Luanda.
No acto presenciado pelo Cda Manuel
Augusto Viage -Secretário Geral da
UNTA-CS, membros do Secretariado
Executivo, e líderes das Federações e

Actividade alusiva a Jornada Março Mulher

Sindicatos Nacionais, foram proferidos várias
mensagens, cujo tema dominante foi o reflexo da
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crise económica e financeira, nas relações
laborais, com destaque para os despedimentos
colectivos.
O empoderamento das mulheres e o combate aos
estereótipos e práticas sociais que impedem a
igualdade de direitos e de oportunidades no
trabalho, também

constaram das mensagens apresentadas pelos
líderes, da UNTA-CS, do CNMS e pelo Secretáriogeral do SNTIBS- Sindicato Nacional dos
Trabalhadores das Industrias de Bebidas e
Similares, Goncalves Brandão.
A Jornada decorreu sob o lema: “ Mulheres
Sindicalizadas em Acção na Defesa do
Emprego, do Trabalho, da Igualdade, da
Equidade e da Inclusão Social.

Vice – Presidente do CNMS no Bengo e no FSIMEQ

A Cda Luzia Aspirante Tunguica; VicePresidente do
CNMS-Comité
Nacional da
Mulher
Sindicalizada,
efectuou uma
visita
de
ajuda
e
controlo ao
Comité
Provincial da
Mulher
Luzia Aspirante, visitou a Província do
Sindicalizada,
Bengo
da USB-União
dos Sindicatos do Bengo, no dia 19 de
Fevereiro de 2016.
No Bengo, a Cda Luzia Aspirante, reuniu
com as responsáveis do CPMS-Comité
Provincial da Mulher Sindicalizada, e
constatou alguma debilidade no seu
funcionamento tendo na ocasião, orientado
a realização da Assembleia de Renovação
de Mandatos o mais breve possível.

Ainda no Bengo, a Cda Luzia orientou uma
palestra sobre “ o Associativismo Sindical”.
Dois dias antes à 17/02/016, a Cda Luzia
Aspirante e Ana Diogo, Secretária
Executiva do CNMS, visitaram a Federação
dos Sindicatos das Industrias Metalúrgicas,
Extractiva e Química, com o mesmo
objectivo, o de realizarem um encontro de
ajuda e controlo, com o Comité Federal da
Mulher Sindicalizada da Federação.
A delegação a chegada, foi recebida pela
Cda Teresa Cassombe; Coordenadora do
Comité Federal da Mulher Sindicalizada.
Durante o encontro, a Coordenadora do
Comité Federal da Mulher Sindicalizada,
informou a delegação visitante das
actividades desenvolvidas e os principais
desafios na implementação do seu
programa, como sejam: o aumento do
número de Mulheres sindicalizadas filiadas
na Federação; o combate o assedio sexual
e moral nos locais de trabalho; a luta pela
igualdade de direitos e de oportunidades no
trabalho e a protecção do emprego face a
actual crise económica e financeira.
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Reunião do Conselho Geral da CSI
das negociações com os representantes de
região Norte e a dos Comités dos Jovens e
de Mulheres para finalizar as listas de
membros do Conselho Geral. Por último
presidiu
também
o
Conselho
de
Administração do Instituto de Formação da
CSI-Africa.

A Cda Maria Fernanda Francisco de
CarvalhoSecretária
das
Relações
Internacionais
e
Solidariedade da
UNTA-CS,
na
qualidade
de
Presidente
–
Adjunto da CSIMaria Fernanda na reunião da CSI
Confederação
Sindical
Internacional,
participou
no
Conselho Geral da CSI, realizado em Lomé,
Republica do Togo, no período de 25 á 29
de Janeiro de 2016. Durante a sua estadia
a Lomé, presidiu as reuniões da Comissão
de Mandatos do Congresso para conclusão

Na sequência da sua actividade, a Cda
Maria Fernanda, participou ainda, a convite
da Presidência da Força Sindical – Baía, no
VI Encontro de Mulheres Trabalhadoras da
Força Sindical, que decorreu no dia 31 de
Março do corrente ano, em Salvador da
Baía – Estado da Baía / República
Federativa do Brazil.

UNTA – CS NO XIII CONGRESSO DA CGTP-IN
Portuguesa, sob o lema “CGTP-IN
Organização, Unidade e Luta – a força
dos
trabalhadores! Emprego
com
direitos, soberania, progresso social!

O Cda Evaristo Adão António – Secretário
do
Associativismo,
Formação
e
Quadros
da
UNTA-CS,
participou no XIII
Congresso
da
CGTP-IN
–
Confederação
Geral dos

O Congresso foi antecedido de uma
Conferência Sindical Internacional sobre
“Trabalho com Direitos – Contra a
Exploração pela Paz e Solidariedade. Na
sequência da sua permanência em
Portugal, o Cda Evaristo, participou também
em representação da UNTA-CS, numa
reunião da Comissão Executiva da CSPLPComunidade Sindical de Países de Língua
Portuguesa

Trabalhadores

Evaristo Adão António, no congresso da
CGTP-IN

Portugueses – Intersindical Nacional, que
decorreu nos dias 23 e 24 de Fevereiro de
2016 em Almada – República
.
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O Desporto e os Direitos Humanos
A CSI-Confederação Sindical Internacional, está a

Para a CSI, a FIFA poderia fazer uso da sua

realizar uma campanha a favor dos direitos dos

influência, pressionando o Qatar a reformular a

trabalhadores, no âmbito da preparação de

sua legislação laboral visando a melhoria da

importantes eventos desportivos, com particular

situação dos trabalhadores migrantes. Entretanto,

destaque para Copa do Mundo em

a CSI observa que os persistentes

Futebol de 2022, cuja organização

escândalos

FIFA-Federação

acontecimentos

Internacional

de

Futebol Associado, atribuiu ao Qatar.

internacionais,
numerosas

No Qatar, milhares de trabalhadores
migrantes

são

explorados

e

do

“formidável”

programa

desportivos
têm

feito

se

com

que

desportivas
manifestem

as normas de trabalho, sejam levados
de

construção das infraestruturas para a Copa do
Mundo de 2022.

os

favoráveis que os direitos humanos e

segurança no trabalho deploráveis,
quadro

perturbam

organizações

internacionais,

submetidos a condições de saúde e
no

que

em conta na hora de eleger os
anfitriões e organizadores de eventos desportivos
importantes.

A CSI observa que os persistentes escândalos
que perturbam os acontecimentos desportivos
internacionais, se manifestem favoráveis que
os direitos humanos e as normas de trabalho,
sejam levados em conta na hora de eleger os
anfitriões
e
organizadores
de
eventos
desportivos importantes.
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GALE LÍRIA

II Reunião do Conselho Confederal da UNTA-CS

Acto de abertura da Jornada Sindical do trabalhador 2016

Reunião do Conselho Confederal da UNTA-CS Aprova
documentos

Actividade Alusiva A Jornada Março Mulher- 2016
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