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Congresso afirma maior intervenção sindical
14-Mai-2012

CONFEDERAÃ‡ÃƒO PORTUGUESA DE QUADROS TÃ‰CNICOS E CIENTÃ•FICOSDefender os direitos dos Quadros
TÃ©cnicos, promover uma maior participaÃ§Ã£o nos Sindicatos e a sua intervenÃ§Ã£o no desenvolvimento e
modernizaÃ§Ã£o da sociedade, foram as principais linhas de acÃ§Ã£o aprovadas no VIII Congresso da ConfederaÃ§Ã£o
Portuguesa de quadros TÃ©cnicos e CientÃ-ficos que no passado sÃ¡bado, 28 de Abril, reuniu no auditÃ³rio da Sede
Nacional do STAL. MÃ¡rio Moreira, Presidente da Mesa da assembleia Geral do STAL foi eleito Presidente da
ConfederaÃ§Ã£o.
No passado dia 28 de Abril de 2012 realizou-se no AuditÃ³rio da sede
nacional do STAL o VIII Congresso da CPQTC â€“ ConfederaÃ§Ã£o Portuguesa de
Quadros TÃ©cnicos e CientÃ-ficos, sob o lema.

Sob o lema Â«Quadros TÃ©cnicos indispensÃ¡veis ao desenvolvimento do paÃ-s e
na defesa dos direitos laborais e sociaisÂ», o Congresso aprovou o
Programa de AcÃ§Ã£o que tem como principais linhas de forÃ§a o reforÃ§o da
defesa dos direitos e interesses sÃ³cio-profissionais dos quadros e a
necessidade de uma participaÃ§Ã£o cada vez maior dos Quadros TÃ©cnicos nas
suas organizaÃ§Ãµes sindicais e a promoÃ§Ã£o da intervenÃ§Ã£o dos quadros no
desenvolvimento e modernizaÃ§Ã£o da sociedade portuguesa.

Foi tambÃ©m compromisso assumido por este Congresso a realizaÃ§Ã£o de
iniciativas em torno das questÃµes laborais e sociais que afectem
especificamente os Quadros TÃ©cnicos e demais trabalhadores cientÃ-ficos,
ou que os afectem de forma diferenciada; a defesa do direito a uma
remuneraÃ§Ã£o digna e periodicamente actualizada, em correspondÃªncia com a
complexidade do trabalho desenvolvido, da funÃ§Ã£o e do grau de autonomia
no exercÃ-cio da funÃ§Ã£o; o combate Ã s mÃºltiplas formas de precariedade
existentes e a exigÃªncia pelo emprego com direitos, responsabilidade e
salÃ¡rios adequados aos nÃ-veis de qualificaÃ§Ã£o dos jovens quadros em
situaÃ§Ã£o de desemprego.

MÃ¡rio Moreira, Presidente da Mesa da Assembleia Geral do STAL,
arquitecto na CÃ¢mara Municipal de Lisboa, foi eleito Presidente da
DirecÃ§Ã£o da CPQTC para o triÃ©nio 2012-2015, na Ãºnica lista apresentada
ao Congresso, composta por 17 membros, oriundos de 10 organizaÃ§Ãµes
sindicais.
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