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Como sindicalistas, compreendemos

que tudo o que conseguimos nos pode

ser retirado se não continuarmos a

organizar-nos e a envolver mais

trabalhadores nos nossos sindicatos.

Para poder criar poder no nosso setor ou

na cadeia de abastecimento, é

importante (1) aumentarmos o

envolvimento dos nossos actuais

associados do sindicato e (2)

investirmos recursos na organização de

locais de trabalho não sindicalizados

chave.

decidir onde queremos organizar

pode ser uma tarefa muito simples, se

estivermos a organizar um grupo de

trabalhadores que conheçamos bem e

com quem mantenhamos um contacto

contínuo. Talvez o nosso objectivo seja

aumentar a participação de trabalha -

dores que já estejam no nosso sindicato

ou preparar uma greve. Talvez queira -

mos organizar um grupo de trabalha -

dores subcontratados ou informais

dentro da nossa indústria que trabalhem

próximo dos nossos actuais associados

OrGanIzandO TaXISTaS…

Todos os taxistas?

Todos os taxistas numa cidade chave?

aproximadamente 400 taxistas que usam
as bombas de gasolina numa 

parte chave da cidade?
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activos do sindicato.

Focar num pequeno grupo de

trabalhadores é menos intensivo em

termos de recursos. Podemos sempre

alargar os nossos objectivos de

organização uma vez que tivermos

mostrado algum êxito, criado alguma

força e pudermos afectar mais recursos. 

Focar num grupo de trabalhadores

tão grande quanto os seus recursos lhe

permitem organizar ajudará a criar

poder e a aumentar a nossa capacidade

para ter impacto no empregador.

Temos de poder entrar em

contacto com os trabalhadores que

queremos organizar. Se não pudermos

entrar em contacto com eles, não os

podemos organizar. recomendamos

que vá aos locais de trabalho não

sindicalizados para ver onde os

trabalhadores se reúnem, se pode

seguir os trabalhadores até conseguir

um momento para falar com eles, obter

listas de trabalhadores, visitar

trabalhadores em casa ou em pontos de

encontro neutros como cafés ou

OrGanIzandO MaríTIMOS…

Todos os marítimos?

Marítimos num país fornecedor de mão de obra?

Os marítimos que não estão 
actualmente embarcados?

Marítimos de uma aldeia
de embarcados?
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organizar eventos sociais ou eventos

sectoriais a que os trabalhadores não

sindicalizados possam comparecer. Se

houver aberturas de trabalho, recomen -

da mos que faça com que os associados

do sindicato que estejam desempregados

se candidatem e desenvolva contactos

de dentro do local de trabalho. Os

actuais associados do sindicato podem

ajudar a contactar trabalhadores não

sindicalizados ou não envolvidos. 

* Que trabalhadores está interessado

em organizar?

* O que sabe da sua localização,

números, actuais condições e nível de

interesse no sindicato?

* Sabe quem é o empregador ou o

decisor chave?

antes de se afectarem recursos

significativos à organização, devemos

ter um mínimo de:

* Dois ou mais líderes de trabalhadores,

do empregador ou do sector, que

OrGanIzandO nOS TerMInaIS GnT…

Trabalhadores nos terminais gnT no mundo inteiro?

Trabalhadores nos terminais gnT dentro de uma região?

Trabalhadores nos terminais gnT chave num país?

Trabalhadores num terminal gnT?

100 trabalhadores 
subcontratados num 

terminal gnT?
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estejam comprometidos face à

organização

* Uma estrutura sindical que esteja

comprometida a apoiar estes líderes

de trabalhadores e a dar aos novos

associados voz no sindicato

* Um bom plano de como poderemos

contactar os trabalhadores

* Recursos suficientes para apoiar a

organização

Precisamos de comunicar com os

associados do sindicato para nos

ajudarem. Pense no que poderá

OrGanIzandO uMa GreVe naCIOnal…

Todos os trabalhadores no país?

Todos os trabalhadores numa cidade chave?

Trabalhadores num local de trabalho 
chave que possam criar o impacto 

económico mais importante
durante uma greve?

encorajar os associados do sindicato a

envolverem-se mais na organização.

Poderá ser importante prestar

informações sobre como os associados

não envolvidos ou os trabalhadores não

sindicalizados ameaçam salários e

condições. Procure oportunidades para

associados activos do sindicato estarem

em contacto directo com trabalhadores

menos activos.
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aprendendo uns com os outros

Como sindicato de assistentes de

bordo nos Estados Unidos, estivemos

dos dois lados da terceirização de

empregos. Fomos recentemente

contactados por assistentes de bordo

que trabalham nos Estados Unidos

para uma transportadora estrangeira.

Não temos uma relação de

negociações com esta companhia

aérea.

O nosso sindicato tem o prazer de

organizar os trabalhadores, mas

gostaríamos de nos oferecer para

trabalhar com o sindicato do país de

origem da transportadora para o

representar. Estamos a pensar que os

trabalhadores deverão ser

representados pelo sindicato que tem

as negociações primárias com a

companhia. Internacionalmente,

precisamos de descobrir como

cooperar sobre isto.

Patricia Friend

Filiada à ITF, EUA
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aprendendo uns com os outros

SATAWU [South African Transport and

Allied Workers’ Union] organizou

milhares de trabalhadores temporários

como parte do seu processo de

negociações de baixo para cima.

Realizam-se reuniões gerais uma

vez por mês no local de trabalho. Todos

os associados comparecem e elegem-se

representantes sindicais para períodos

quadrienais. Os trabalhadores definem

a política e as prioridades da cam -

panha. Juntos decidem o mandato das

negociações, a alternativa para as

nego ciações, o ponto em que farão

greve. 

SATAWU é gerido pelo mandato.

Todos os líderes eleitos têm um pro -

cesso de remoção. Se os represen tantes

não seguirem o mandato dos trabalha -

dores, podem ser removidos por voto

da maioria na assembleia geral mensal. 

Durante as negociações de 2009

para Metro Rail, os trabalhadores

tempo rários que recolhem os bilhetes

de entrada convenceram os seus

colegas de que levavam a sério a

organização. 

Em negociações, a gerência do

Metro Rail comprometeu-se face a um

aumento salarial de 8 por cento e a

tornar efectivos todos os trabalhadores

temporários. Certas províncias não

estavam de acordo quanto aos salários

e queriam que se mantivesse o seu

mandato provincial de 10 por cento

mas o mandato da maioria de todas as

províncias era de 8 por cento mais o

estatuto de trabalhador efectivo (com

todos os benefícios decorrentes) para

os milhares de trabalhadores tempo -

rários que tinham tido contratos de

prazo fixo durante tantos anos. Após

um debate muito intenso, o contrato

foi fixado com o mandato da maioria. 

Se SATAWU tivesse contratado

efectivos para organizar os trabalha -

dores temporários, poderia não ter

obtido os mesmos resultados. Efectivos

adicionais nem sempre são a melhor

maneira de os sindicatos se

organizarem.

Patricia Peterson

Filiada à ITF, África do Sul
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* Os líderes, associados e efectivos do

sindicato estão informados e

envolvidos nos nossos planos de

organização? 

* Quais são as estruturas de tomadas

de decisões que nos dão o mandato

para organizar?

* Está claro quais os recursos que nos

estão disponíveis para organizar?

Os quadros do sindicato que estão

incumbidos de organizar

desempenham um papel importante

no processo de organização. Os

quadros podem ajudar-nos a “dar um

empurrão” ao envolvimento dos

trabalhadores. Para muitas campanhas

de organização, ter pelo menos um

efectivo para coordenar o trabalho é

importante. um organizador ou um

pequeno número de voluntários não

pode gerir as reivindicações de um

grande grupo de trabalhadores. 

Quando não houver um número

suficiente de pessoas a trabalhar numa

campanha, tendemos a seguir atalhos,

tal como contar com materiais escritos

para comunicar com os trabalhadores.

Ou temos de colocar um número

suficiente de efectivos para organizar

grandes grupos de trabalhadores ou

ater-nos à organização de pequenos

grupos de trabalhadores. 

Por vezes as constituições dos

sindicatos ou as estruturas de tomadas

de decisões do sindicato precisam de

ser alteradas para nos permitirem

organizar novos trabalhadores. Poderá

haver necessidade de formar um novo

sindicato ou uma nova organização para

os novos trabalhadores.

* O sindicato está preparado para

saudar um aumento dos associados e

líderes envolvidos?

* Que associados, activistas e líderes

do sindicato estão dispostos a ajudar

com a organização?

* Há trabalhadores não sindicalizados

que estão preparados para se

organizarem?

* Há organizações comunitárias ou

outros sindicatos que nos possam

ajudar?

uma vez que soubermos onde nos

queremos organizar, precisamos de

manter discussões francas para

determinar quais os recursos que

estarão disponíveis para nos ajudar e

durante quanto tempo podemos

manter estes recursos.
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O módulo em PowerPoint

complementar sobre

“Estruturas e recursos

Sindicais” contém informações

adicionais para o/a ajudar a decidir

onde quer organizar. Está incluída

uma discussão sobre a recolha de

apoio comunitário mais amplo à

organização.

Existe uma actividade que o/a irá

ajudar a determinar quais os recursos

de que o seu sindicato dispõe

actualmente para se organizar e quais

os recursos adicionais necessários.


