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Manual dE OrGanIzaçãO da ITF
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QuandO uSar OS MaTerIaIS de

OrGanIzaçãO

O Manual de Organização da ITF, que

inclui um manual e módulos em Power -

Point, é um excelente recurso para

aumentar a nossa competência e obter

informações sobre como organizar-se.

Muitos sindicatos de transportes já

estão a usar os métodos contidos

nestes materiais para fortalecerem a

sua organização com êxito.

Os materiais também foram

concebidos para ajudar os participantes

a criar planos de organização específicos.

O curso pode ser usado (1) para planear

para organizar um grupo de trabalha -

dores ou (2) para criar vários planos de

organização de trabalho que cubram

diferentes grupos de trabalhadores. O

planeamento pode ser feito em grupos

pequenos ou num grupo grande. 

Esta metodologia de planeamento

conta com o uso de exemplos reais de

organização trazidos por líderes

sindicais e participantes. Os materiais

irão ajudar os participantes a desenvolv -

er um plano de organização que pode

ser apresentado e partilhado. Os

participantes terão de trazer consigo

uma compreensão da situação de

organização e informações sobre os

trabalhadores e o empregador. 

O uso de exemplos reais de

organização requer que os facilitadores

passem tempo adequado com líderes

sindicais para se prepararem para a

formação. Esta metodologia poderá

primeiro requerer atenção extra dos

facilitadores, mas os sindicalistas

constatarão que a metodologia torna a

experiência educacional imediatamente

relevante e útil. Os facilitadores

precisam de estar familiarizados com

estruturas sindicais, tomadas de

decisão, disponibilidade de recursos,

estratégia de organização sindical e

pesquisa empresarial e sectorial. 

Os líderes sindicais e os facilita dores

terão de pensar com antecedência sobre

a melhor maneira de utilizar os

workshops e que acompanhamento

será necessário. Pensar em incluir

participantes que são associados do

sindicato e activistas sindicais, quadros
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do sindicato, líderes sindicais eleitos e

trabalhadores não sindicalizados. incluir

os decisores sindicais e também as

pessoas que irão realizar o trabalho de

organização.  

VISãO Geral dO COnTeúdO

Os materiais de formação estão

organizados em módulos em Power Point.

Cada módulo foca uma componente

importante da organização. no entanto,

cada situação de organização é diferente,

por isso os módulos foram concebidos

para serem usados com flexibilidade.

Podem ser usados por qualquer ordem

e em qualquer combinação. O

facilitador terá de decidir que módulos

se enquadram melhor na situação e

com as necessidades do sindicato e dos

trabalhadores envolvidos. 

abaixo encontra-se um diagrama

que mostra os diferentes módulos e

como estão organizados. Os primeiros

quatro módulos cobrem a preparação e

o planeamento necessários para

começar a organização. Os módulos

seguintes cobrem seis tópicos-chave

que fazem parte do processo de

organização. a mobilização pública é

normalmente a última fase do processo

de organização.

COMO uSar OS MaTerIaIS de

OrGanIzaçãO

Cada módulo tem uma apresenta ção

em PowerPoint. a apresentação em

PowerPoint inclui notas para o facilitador

debaixo de cada transparência. 

no início de cada módulo em

PowerPoint encontrará:

* Objectivos

* Preparação

* Actividades 

* Calendário sugerido

as actividades para grupos

pequenos têm de ser impressas com

antecedência, uma cópia para cada

grupo. Estas transparências estão

marcadas com “actividade” no canto

inferior esquerdo da transparência. 

nas notas para o facilitador debaixo

de cada transparência, também

encontrará muitas oportunidades

adicionais para pequenos grupos de

trabalho. reveja cuidadosamente as

apresentações em PowerPoint para

planear quais as transparências que

deseja apagar ou acrescentar e quantas

das actividades extra dos pequenos

grupos desejará usar.  
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eSTraTéGIa de OrGanIzaçãO

Planeamento para organizar

Estruturas e
recursos sindicais

Pesquisa
industrial

Pontos de
referência e planos

de trabalho

reconhecimento
sindical

Organização

Comités de
organização

Campanha
anti-sindical
por parte do
empregador

Problemas no
local de
trabalho

Mobilização pública
Manifestação pública de apoio ao sindicato, 

com coordenação regional/ internacional

arbolitos
(redes de

trabalhadores)

Mapeamento e
criação de

listas
Formação
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ao preparar-se para um programa de

formação, recomendamos que use o

manual para decidir quais os módulos

que se enquadram na sua situação.

Mesmo se só estiver a usar poucos

módulos, o manual ajudará a

compreender todos os conceitos

usados.

Terá de apagar módulos e

transparências que não sejam

relevantes para a sua situação. Por

exemplo, se estiver a organizar um

local de trabalho onde o sindicato tem

presença e estruturas, será

provavelmente recomendável apagar o

módulo sobre “reconhecimento

Sindical” e a maior parte das

transparências do módulo sobre

“Campanha anti-Sindical por Parte do

empregador”.

a distribuição do manual aos

participantes antes do programa irá

ajudar os participantes a prepararem-

se e a participarem na íntegra. dará

aos participantes uma boa ideia do

teor do currículo.

aprendendo uns com os outros

Partilhe as suas estratégias, histórias

e conselhos sobre como organizar e

aumentar a participação dos

trabalhadores em sindicatos. A ITF

pode ajudar com tradução, redacção

e edição, e fóruns educacionais sobre

organização. Podemos aprender

todos uns com os outros. Envie suas

sugestões por email para:

education@itf.org.uk ou

organising@itf.org.uk.


