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Participação em Seminários Internacionais
“Tempo para o Trabalho e para a Família”
O Seminário Internacional com o tema
“Tempo para o trabalho e para a
Família” foi promovido e organizado
pela Liga Operária Católica – Movimento de Trabalhadores Cristãos
(LOC/MTC) e contou com o apoio
financeiro do EZA – Centro Europeu
para os Assuntos dos Trabalhadores e
da União Europeia e o patrocínio da
Câmara Municipal de Torres Novas.
Participaram membros da LOC/MTC, a
Pastoral Operária, a JOC, a Base-Fut, a
Fidestra e o Cifotie e diversos Movimentos de Trabalhadores Cristãos
Europeus. Estiveram ainda presentes
D. Manuel Pelino, Bispo da diocese de
Santarém e o Presidente da Câmara
de Torres Novas, António Rodrigues.
Neste seminário retiraram-se um conjunto de factos e conclusões. Salientou-se a importância de consolidar
políticas de regulamentação comuns
dentro da realidade Europeia direccionadas para a defesa e promoção da
conciliação do trabalho e da família,

9 e 12 de Junho, Torres Novas, Portugal

para a promoção da natalidade, para a
integração dos trabalhadores imigrantes e das suas famílias. Foi discutida a
Directiva da U.E. sobre o tempo de
trabalho, de 2003, que está a ser revista neste momento e referida a necessidade do envolvimentos dos trabalhadores e das suas organizações na revisão desta Directiva, para que seja
incluída uma maior defesa dos seus
direitos. O trabalho é essencial, porque é condição para a formação da
família. O papa Bento XVI relembra a
importância da conciliação entre a
família, o trabalho e a festa (tempo
para o lazer). Para a Igreja, o trabalho
significa muito mais do que o trabalho
assalariado nascido da revolução
industrial, é também o de cuidar da
vida, da construção social, criativa e
contemplativa.
A família é uma expressão de comunidade, é o lugar mais privilegiado para
a socialização. A cultura e os sistemas
de protecção social são factores
importantes para o desenvolvimento

da família. É imperativo um compromisso
de toda a sociedade, da Igreja e de cada
indivíduo para alterar comportamentos
discriminatórios e violentos mudando
assim as mentalidades.
Um papel forte de intervenção da Igreja e
dos cristãos, é necessário no sentido de
alertar os responsáveis empresariais e
institucionais para a dimensão humana do
trabalho e para a importância de continuar a proteger o elo mais fraco – os trabalhadores que se devem fazer representar nas suas organizações.
Os Estados devem implementar critérios
de bem comum, de equilíbrio entre a pessoa, a família e a sociedade, na sua
dimensão material, social, cultural e política. O Movimento Europeu redigiu uma
carta sobre os direitos sociais da família,
debatida e assumida pelos participantes
onde esta visão de equilíbrio está presente.

LOC/MTC

“Depois da Crise, Crescimento e Empregabilidade na Estratégia Europeia até 2020:
Que modelo social para uma economia de mercado” 15 e 16 de Julho, Doorn, Holanda
Este seminário teve como objectivo discutir e analisar a relação entre a actual crise financeira e a respectiva recessão decorrente e a globalização mundial e a sua repercussão na Europa das Nações.
Foi elaborado e apresentado um documento de conteúdo estratégico de médio prazo, perspectivando a realidade da globalização em 2020, em áreas de cariz económico e social, e tendo como pressuposto a necessidade de um crescimento sustentado de todos os países membros da EU, com maior relevo para aqueles cuja economia se encontra mais debilitada. O Seminário foi organizado pelo SBI –Slotemaker de Bruïne-Instituut em cooperação com o EZA, no âmbito da União Europeia.
Associação para a Formação, Investigação e Desenvolvimento dos Trabalhadores

Porque as Pessoas são o nosso sentido
HUMANISMO, DEMOCRACIA, FAMÍLIA, TRABALHO, FORMAÇÃO, SOLIDARIEDADE, COOPERAÇÃO

“Mudar

antes que o sejamos obrigados a fazer“

24 e 25 de Junho , Doorn, Holanda
A degradação crescente de todo o nosso planeta e a discussão dos procedimentos a ter para uma melhor adequação à realidade ambiental do mundo moderno no sentido do aproveitamento das denominadas “forças da natureza” como a água e o vento, foi o tema central deste Seminário.
Os participantes tiveram a oportunidade ainda de visitar empresas das áreas da arquitectura e da construção civil verificando,
na prática, a implementação de diversos tipos de procedimentos de adequação real e aproveitamento do meio ambiente onde
se encontram inseridas.

3º Curso de Formação para Novos Dirigentes e Quadros de
Sindicatos e Organizações de Trabalhadores no Âmbito do
Dialogo Social Europeu - Madrid de 9 a15 de Maio de 2011
Realizou-se o 3º Curso para a formação de Novos Dirigentes Associativos
com participação de jovens oriundos
da Fidestra Junior de Portugal e de
outras organizações europeias. Este
curso foi organizado pela USO – União
Sindical Obreira com a coordenação e
orientação formativa a cargo da Universidade Pública de San Pablo CEU,
apoio financeiro da União Europeia e
colaboração do EZA.

PARCEIROS:

O Curso constituído por um conjunto de
módulos formativos teve como primeiro
objectivo fomentar as capacidades dos
participantes e transmitir conhecimentos, num contexto social e sindical, em
diferentes áreas como o direito, o
emprego, a economia, a educação, a
organização.
O mundo de hoje encontra-se confrontado com vários problemas que necessitam de resolução eficaz e soluções imediatas.

As seguintes questões e reflexões “
Como surgiu a crise?”, “Como devemos reagir a ela?”, “O que podemos
fazer e o que devia ter sido feito?”,
“De onde vimos para saber para onde
queremos ir?”, “Consequências no
sistema laboral, fiscal, financeiro, e da
situação social internacional” foram
abordadas e discutidas.
O princípio base transmitido ao longo
do curso e que constituiu tarefa de
todos foi a consciencialização destes
problemas e a preocupação em
encontrar novos caminhos de crescimento e de desenvolvimento que
dêem resposta aos desafios de uma
sociedade em constante mutação.
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