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Plano de Actividades

POSICIONAMENTO E INTERVENÇÃO PÚBLICA

participar em iniciativas e acções de rua afirmando as nossas reivindicações, 
nomeadamente nas comemorações do 1º de Maio e do 25 de Abril, ou igualmente 
em iniciativas de  manifestação solidária;

assumir papel reivindicativo e de sensibilização para os problemas dos 
trabalhadores em arquitectura junto das várias entidades públicas, Governo e 
partidos políticos;

afirmar posições públicas, nomeadamente no que diz respeito a alterações à 
legislação laboral, às políticas de emprego e de estágios, à prática profissional e 
formação dos trabalhadores, à discriminação e saúde no trabalho;

lançar discussão de princípios orientadores para a negociação colectiva 
- auscultando e sistematizando conclusões através de reuniões abertas, 
assembleias locais de associados, etc.

ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO

manter o acompanhamento e o apoio na resolução de conflitos laborais, garantir 
um horário de atendimento regular e promover acções de sensibilização;

formalizar avença para assegurar apoio jurídico ao sindicato e seus associados;

desenvolver campanhas de agitação em torno de temas e reivindicações 
concretas para os locais de trabalho, com distribuição de panfletos, visitas e 
colagem de cartazes;

formação sindical de dirigentes e activistas (1 sessão em Lisboa e 1 sessão no 
Porto, associadas a convívios).
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REUNIÕES E PROXIMIDADE

realizar 4 reuniões em volta de temas prioritários de intervenção, de forma a 
consolidar e definir reivindicações e posições de base do sindicato;

organizar assembleias locais em Lisboa e Porto, idealmente a cada 6 meses, 
motivando a participação democrática na vida sindical e a solidariedade entre 
trabalhadores;

levar a cabo campanhas de sindicalização e de implantação do Sindicato por todo 
o país, nomeadamente com a organização de reuniões descentralizadas, em sítios 
a definir e priorizando novos locais.

COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA

manter o nosso sítio da internet, a actividade nas redes sociais e a publicação 
periódica do nosso boletim de actividade;

retomar a actividade do nosso Podcast, destacando a actividade e intervenção do 
Sindicato, assim como a realidade laboral do sector.

PROTOCOLOS E COOPERAÇÃO

fortalecer as relações existentes com outras estruturas representativas de 
trabalhadores e avaliar condições para a realização de uma reunião internacional 
de organizações de trabalhadores em arquitectura.



SINTARQ - Orçamento Geral

2023

RECEITAS
% relativa ao orçamento

total previsto
Critério para o valor orçamentado

Quotizações 7 000,00 € 87,50% aprox. 70% do perspectivado

Contribuições/Donativos 500,00 € 6,25% Até 3 Campanhas de Fundos/Ano

Iniciativas 500,00 € 6,25% 50% de rentabilidade

Total 8 000,00 € 100,00%

DESPESAS

Salários 0,00 € 0,00%

Apoio Jurídico 2 400,00 € 33,80% 200 euros/mês

Contabilidade 660,00 € 9,30% 55 euros/mês

Despesas Sede 600,00 € 8,45% Rendas/Água/Luz/Internet

Comunicações/Telemóvel 120,00 € 1,69% Plano mensal pré-pago

Deslocações Transportes 1 250,00 € 17,61% Inclui transportes, mas não passes

Banco 250,00 € 3,52% Comissões bancárias e afins

Comunicação e Propaganda 850,00 € 11,97% Cartazes e Flyers

Economato 150,00 € 2,11% Material Consumível de Escritório

Iniciativas 300,00 € 4,23% Jantares, Convívios, etc

Site/Mail 120,00 € 1,69% Serviços digitais

Vários 400,00 € 5,63% Inclui anuncios em jornal

Total 7 100,00 € 100,00%

SALDO 900,00 €

Fundo de Reserva 90,00 € De acordo com os estatutos

Orçamento Geral
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