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“A USI É INCONTORNÁVEL NA CONCERTAÇÃO SOCIAL DE 2018”

FICT: PRIMEIRA ASSEMBLEIA-GERAL SERÁ DIA 7 DE ABRIL

SIFOC: CONSTITUIÇÃO

SITIC E FENTCOP: REUNIÕES DE TRABALHO

SICOS: NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS

REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA USI

REUNIÃO COM A ADMINISTRAÇÃO DA CP

SITAP: REACTIVAÇÃO

REUNIÃO COM A ADMINISTRAÇÃO DOS CTT

ESPAÇO DE OPINIÃO “POR UMA UNIÃO SALARIAL”

POR INICIATIVA DO PRESIDENTE DA USI, PAULO GONÇALVES 
MARCOS, A CONFEDERAÇÃO SINDICAL VAI PARTICIPAR EM AMPLA 
INICIATIVA EUROPEIA QUE VISA COMBATER AS DESIGUALDADES 
ECONÓMICAS ENTRE ESTADOS-MEMBROS.
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A União dos Sindicatos Independentes (USI) - confederação sindical, autónoma, 
independente do Estado, do patronato e de associações de qualquer natureza, que 
orienta sempre a sua ação pelos princípios do sindicalismo democrático, livre e 
independente - continua a fazer o seu caminho, de forma segura e sustentada.
Em 2018, um ano que pretendemos que seja de crescente afirmação da USI, elegemos 
dois temas centrais aos quais vamos dar toda a nossa atenção: a revalorização salarial 
e a contratação coletiva. Outra abordagem não faria sentido numa altura em que o 
Produto Interno Bruto aumentou 2,7%, o que corresponde ao maior crescimento 
económico nos últimos 17 anos.
A revalorização salarial e a contratação coletiva serão, portanto, os dois vetores que 
guiarão a nossa ação e a USI espera vir a ter nesta matéria um papel liderante, tal 
como teve, aliás, no ano passado no âmbito da revisão do código do trabalho, em que 
diversas sugestões apresentadas pela USI foram incorporadas no documento final.

“A USI É INCONTORNÁVEL NA CONCERTAÇÃO SOCIAL DE 2018”

Esta vitalidade da USI, como não poderia deixar de ser, reflete-se na sua própria dinâmica de crescimento. A
confederação continua em expansão e é com muito gosto que acolhemos dois novos sindicatos - o Sindicato
Independente dos Técnicos Auxiliares de Saúde (SITAS) e o Sindicato Independente dos Trabalhadores da
Informação e Comunicações (SITIC) - bem como duas novas federações - a Federação Nacional dos Ferroviários (FNF) 
e a Federação Independente das Comunicações e Transportes (FICT). E é igualmente com muito prazer que temos vindo 
a apoiar a criação de novos sindicatos em áreas não abrangidas, como é o caso dos formadores, dos trabalhadores de 
casinos, entre outras.
Os sinais de vitalidade da USI são múltiplos e não se ficam por aqui. Foi com enorme orgulho que a nossa
confederação participou de forma ativa na Comissão Permanente de Concertação Social da Madeira e que contribuiu para 
que se chegasse a um acordo quanto ao salário mínimo na Região - em 2018 ficou definido que será de 592 euros, mais 
22 euros em relação ao valor de 2017 e um aumento de 2%, em relação ao salário mínimo nacional.
Mais. A USI acaba de ser integrada no Conselho Económico e Social do Porto e de Braga, sinal inequívoco da sua 
crescente afirmação, mas também do seu reconhecimento enquanto parceiro incontornável. Igualmente importante, a 
nossa confederação, com esta participação, reconhece e afirma a importância das economias locais.
Com cada vez maior implantação e expressão, a USI assume-se como um parceiro responsável e que privilegia o diálogo. 
E será através do diálogo que a nossa confederação assumirá as bandeiras da revalorização salarial e da contratação 
coletiva. Em nome dos nossos filiados e dos portugueses.

Eduardo Teixeira - Secretário Geral Nacional da USI

FICT: PRIMEIRA ASSEMBLEIA-GERAL SERÁ DIA 7 DE ABRIL
Decorreu no dia 3 de janeiro, em Lisboa, na sede 
da USI, uma reunião de trabalho que juntou à 
mesma mesa o secretário-geral da USI, Eduardo 
Teixeira, e os vários representantes dos
sindicatos filiados, na área das comunicações e 
transportes. 
Este encontro, entre outras matérias, serviu para 
preparar e agendar a primeira assembleia-geral 
da Federação Independente das Comunicações 
e Transportes (FICT), que se realizará em Lisboa 
já no próximo dia 7 de abril.
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SIFOC: CONSTITUIÇÃO
Tendo em conta a vazio existente e a vontade 
manifestada nesse sentido, a USI, através do seu 
secretário-geral, Eduardo Teixeira, reuniu-se no 
passado dia 3 de janeiro, na sua sede em Lisboa, 
com Nuno Anselmo, com o objetivo de dar todo o 
apoio necessário à vontade de se constituir um 
Sindicato Independente dos Formadores Certifi-
cados (SIFOC).

SITIC E FENTCOP: REUNIÕES DE TRABALHO
O secretário-geral da USI, Eduardo Teixeira, e o secretário-geral 
adjunto, Carlos Vicente, mantiveram, no dia 23 de Janeiro, na sede da 
USI, reuniões bilaterais com o presidente do Sindicato Independente 
dos Trabalhadores da Informação e Comunicações (SITIC), Pedro 
Duarte, e o presidente do Sindicato Nacional dos Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas (FENTCOP), Manuel Prates. Esta 
reunião de trabalho visou avaliar temas importantes na defesa do 
trabalho e na renegociação muito em breve do contrato de serviço 
público postal, numa empresa como os CTT, em que decorre um 
plano de reestruturação, e que tem de forma direta e indireta, quase 
doze mil trabalhadores.

60%
POUPE ATÉ

SEGURO DE VIDA CRÉDITO HABITAÇÃO
A MIS tem disponível para os sócios de sindicatos afetos à USI um Protocolo que permite usufruírem de descontos 
no Seguro de Vida Habitação.
- com o protocolo MIS pode reduzir substancialmente a prestação mensal do seu Seguro de Vida Crédito Habitação.
- já não é obrigatório subscrever o seu seguro de Vida Crédito Habitação no Banco.

Poupar até 60% na sua prestação mensal, contacte um dos nossos colaboradores, Técnicos de Seguros certificados 
pela ASF e PEÇA JÁ UMA SIMULAÇÃO! Telefone: 213 569 850/8   |  E-mail: mis@mis.pt

60%



A comissão executiva da USI reuniu-se, no dia 26 de 
fevereiro, em Braga (e por videoconferência em
simultâneo com a sede em Lisboa). Alem da discussão e 
debate dos pontos na ordem de trabalhos, a ocasião 
serviu também para inaugurar as novas instalações do 
Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários 
(SNQTB) e contou com a presença na cerimónia do 
vice-presidente da Câmara Municipal de Braga, Firmino 
Marques.
A USI aprovou ainda em sede da comissão executiva, as 
contas de 2017, ano de viragem financeira, ao
apresentar uma situação positiva, equilibrada e sem 
prejuízos no exercício. A reunião serviu também aprovar 
a a criação da Academia de Formação da USI que terá 
início de atividade ainda este ano.
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SICOS: NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS

O Sindicato Independente do Comércio e Serviços 
(SICOS) tem novos órgãos sociais. No dia 29 de janeiro, 
o secretário-geral da USI, Eduardo Teixeira, reuniu com 
o presidente Fernando Santos, a vice-presidente, 
Cristina Martinho, e ainda Gabriela Nyogeri e Ludmila 
Lakusta. Além de um primeiro contacto pessoal, a
oportunidade permitiu trocar alguns pontos de vista 
sobre as preocupações actuais do SICOS no seu setor, 
bem como desde já lançar o desafio no sentido da 
concretização de algumas iniciativas conjuntas.

Reserve já na sua agenda!

CORRIDA E CAMINHADA
SAMS QUADROS

29 SET - LISBOA

10 KMs Corrida
4 KMs Caminhada

Reserve já na sua agenda!

Depois do sucesso das duas primeiras edições, 2018 
recebe 3ª Corrida e Caminhada SAMS Quadros no dia 
29 de setembro, em Lisboa. O modelo de participação 
será semelhante aos anos anteriores: haverá uma 
caminhada de 4 kms, propícia à participação em 
família, e uma corrida de 10 kms, para os desportistas 
que gostam de um bom desafio. 
Reservem já as vossas agendas para mais um momen-
to de convívio e boa disposição da família SNQTB. 

REUNIÃO DA COMISSÃO
EXECUTIVA DA USI
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Os líderes do Sindicato Nacional de Quadros Técnicos (SNAQ), do 
Sindicato Independente dos Ferroviários e Afins (SIFA), do
Sindicato das Comunicações de Portugal (SICOMP), e Sindicato 
dos Engenheiros, António Angelino, Manuel Prates, Carlos Chorão 
e Carlos Vicente, respetivamente, foram recebidos no dia 22 de 
Fevereiro pela administração da CP - Comboios de Portugal e pelo 
seu presidente, Carlos Gomes Nogueira. A USI e os seus filiados 
foram fundamentais nos Acordos assumidos para o Regulamento 
de Carreiras (Quadros Técnicos Licenciados e Bacharéis) e nas 
negociações para a revisão do Acordo de Empresa. O 
secretário-geral da USI, Eduardo Teixeira, considerou esta reunião 

REUNIÃO COM A ADMINISTRAÇÃO DA CP

como “determinante para os acordos a assumir com os trabalhadores, nomeadamente nas negociações para a revisão 
do Acordo de Empresa Pública, uma vez incorporado o nosso contributo no firmar do Regulamento de Carreiras que
dignifica os quadros licenciados e bacharéis na CP”.

No dia 28 de Fevereiro, uma comitiva da USI liderada pelo seu 
secretário-geral, Eduardo Teixeira, pelo secretário-geral adjunto, 
Carlos Vicente, e da qual fizeram parte igualmente os presidentes 
do Sindicato Independente dos Trabalhadores da Informação e 
Comunicações (SITIC), Pedro Duarte, do Sindicato das
Comunicações de Portugal (SICOMP), Victor Martins, e do
Sindicato Nacional dos Transportes, Comunicações e Obras
Públicas (FENTCOP), Manuel Prates, teve uma reunião com a 

REUNIÃO COM A ADMINISTRAÇÃO DOS CTT

administração dos CTT, nomeadamente com o administrador executivo, António Pedro Silva, para avaliar o atual
processo de gestão da empresa até 2020, bem como para fazer o ponto da situação relativamente à renovação do 
contrato de serviço público universal. Os CTT são uma empresa determinante no sector da distribuição postal, mas 
também um ator em crescimento no sector financeiro, segmento que é dos maiores geradores de emprego em Portugal. 
Nesta reunião, a USI obteve a garantia que não se preveem despedimentos no sector, que haverá reajustes salariais em 
2018, bem como que tudo se fará para que haja a renovação do contrato de serviço público universal nos atuais moldes. 
Da reunião resultou ainda o entendimento que se deveriam manter os canais de comunicação, numa mesa negocial 
aberta e regular entre a USI e a administração dos CTT, com reuniões trimestrais ao longo do ano, de modo a gerar os 
necessários consensos e a favorecer a concertação social nas diversas vertentes de negócio da empresa.

SITAP: REACTIVAÇÃO
O secretário-geral da USI, Eduardo Teixeira, reuniu-se no dia 21 de fevereiro com os 
antigos dirigentes do Sindicato Independente dos Trabalhadores da Administração 
Pública (SITAP). Ponto único da ordem de trabalhos: dar início do processo de
reativação da atividade do SITAP.



ESPAÇO OPINIÃO
“POR UMA UNIÃO SALARIAL”

No ano passado, um conjunto de partidos políticos, sindicatos e 
indivíduos de oito Estados da Europa Central lançaram a “União 
Salarial”, uma Iniciativa de Cidadania Europeia (ICE). Para quem 
não está familiarizado, uma ICE é um convite para que a Comissão 
Europeia (CE) apresente uma proposta legislativa em domínios em 
que a União Europeia (UE) tem competência para legislar. Uma 
ICE deve ter o apoio de, pelo menos, um milhão de cidadãos da UE 
provenientes de, no mínimo, sete dos 28 Estados-membros e obter 
em cada um desses sete Estados-membros um número mínimo de 
subscritores - no caso de Portugal serão necessárias pelo menos 
15.750 assinaturas.
Na sua origem, a “União Salarial” começou por ser uma iniciativa que visava eliminar as desigualdades económicas e 
salariais entre os Estados-membros da Europa Ocidental e da Europa Central. Porém, a União dos Sindicatos
Independentes (USI) decidiu associar-se e, em virtude disso, o seu âmbito foi reformulado, sendo agora uma ICE que visa 
erradicar as desigualdades económicas e salariais entre os Estados-membros do núcleo europeu e os da periferia.
Por uma questão de espaço, não vou fazer a narrativa pormenorizada dos passos que já foram dados pela “União Salarial” 
desde a sua constituição. Destacaria apenas a conferência internacional que decorreu em Novembro de 2017, em
Bruxelas, e na qual tive a oportunidade de estar presente enquanto presidente da USI. Tratou-se de uma discussão muito 
rica e útil, onde pude verificar pessoalmente que muitos dos problemas e das preocupações são comuns aos países da 
periferia, independentemente de serem da Europa Ocidental ou da Europa Central.
Tal como nós, em Portugal, muitos destes países da Europa Central assistem impotentes à emigração dos seus jovens e 
a uma fuga de capital humano cujo impacto é assustador e com consequências dramáticas a vários níveis.
Perante uma iniciativa digna de nota, como é o caso desta, a USI não podia ficar indiferente. Vamos, por isso, participar 
ativamente para que tenha êxito e tudo faremos para a divulgar em Portugal.
É esse o desafio que aqui deixamos à sociedade civil, a começar, naturalmente, nas organizações sindicais
independentes, livres e democráticas nossas filiadas. Vamos recolher as devidas assinaturas para que a “União Salarial” 
possa ser acolhida pela Comissão Europeia e para que a subsequente audição pública se faça no Parlamento Europeu.
A USI tem perfeita consciência da complexidade e das dificuldades inerentes a estas matérias. Importa, porém, iniciar a 
discussão pública, uma vez que as assimetrias entre o núcleo europeu e a sua periferia não podem continuar. Façamos, 
pois, o debate necessário e a discussão que permita a convergência de modo a que a UE continue a ser o projeto solidário 
e integrador concebido pelos Pais Fundadores.

Paulo Gonçalves Marcos
Presidente da USI Confederação Sindical


