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antes de começar a estabelecer os seus

pontos de referência, terá de saber

quem é o empregador ou decisor e

aproximadamente quantos trabalhadores

irá organizar. “Pontos de referência”

são objectivos específicos que medem

os níveis de envolvimento dos

trabalhadores que temos de cumprir.

Se houver prazos de entrega ou

constrangimentos externos – por

exemplo, com negociações de contratos

ou uma ameaça de privatização – é

essencial que o sindicato comece a

organizar-se cedo. Com demasiada

frequência esperamos ou atrasamos o

nosso trabalho de organização e depois

culpamos os trabalhadores se não esti -

verem envolvidos quando precisamos

deles.

Para sua organização, quais pensa que

deverão ser os quatro pontos de

referência para a participação de

trabalhadores?

___% nomes e pormenores de contacto

___% contacto personalizado dentro de

48 horas

___% têm conhecimentos básicos do

sindicato

___% dispostos a mostrar apoio

publicamente

QuaTrO POnTOS de reFerênCIa ChaVe
Pontos de referência são objectivos específicos que medem níveis 

de participação dos trabalhadores que queremos atingir antes de confrontar

o empregador.

nomes e
pormenores de

contacto

contacto
personalizado
dentro de 48

horas

têm
conhecimentos

básicos do
sindicato

dispostos a
manifestar apoio

publicamente



48

POnTOS de reFerênCIa e PlanOS de TrabalhO

À medida que nos aproximamos

do cumprimento dos nossos pontos de

referência, pode ocorrer uma falsa

sensação de segurança. Os

trabalhadores de áreas ou turnos fortes

poderão não fazer ideia do que outros

trabalhadores estão a enfrentar. alguns

grupos de trabalhadores poderão ainda

ter medo de contactar o sindicato ou

poderão ainda não ter informações

sobre o sindicato. O sindicato poderá

perder de vista estes trabalhadores por

não estar em contacto com eles. O

empregador poderá estar a abster-se da

sua campanha anti-sindical porque

subestima a força do sindicato. 

Os apoiantes do sindicato poderão

querer imaginar que a força se constrói

naturalmente. normalmente, porém, os

trabalhadores abrandam o seu envolvi -

mento, uma vez que o empregador

aumenta a pressão sobre eles. 

O planeamento constitui uma

componente-chave da organização.

Existem muitos benefícios. O planea -

mento ajuda-nos a construir o colectivo

e pode manter-nos responsáveis uns

perante os outros. Precisamos de saber

o que cada um está a fazer e quando

para que possamos coordenar o nosso

trabalho. Se não planearmos, reagimos

simplesmente, portanto sem planea -

mento não há estratégia. O planeamento

requer tempo e esforço. Pode mostrar-

nos os nossos pontos fracos e os nossos

pontos fortes. E qualquer plano é inútil

se não for implementado.

Precisamos de encontrar pessoas

no nosso sindicato e nos nossos locais

de trabalho que tenham competência

que nos possa ajudar a organizar. E

depois precisamos de delegar tarefas

específicas nessas pessoas. não pode -

mos organizar-nos sozinhos. delegar

ajuda-nos a criar novos líderes e a trazer

novas ideias e nova energia para o

nosso trabalho. Por vezes resistimos à

quantidade de planeamento e trabalho

que é necessário para delegar tarefas,

mas se não estivermos a delegar, não

estamos a organizar.

* Que competência possui que possa

ajudar na organização?

* Quem mais nos pode ajudar? Como é

que os podemos envolver?

Para iniciar um processo de

planeamento de grupo, queremos

seleccionar um período de tempo para

o seu plano. Poderá ser uma semana,
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PrOCeSSO de PlaneaMenTO

Tarefas Quem será responsável? Quando irão reportar a
quem?

aMOSTra de PlanO de TrabalhO TrIMeSTral

Tarefas

Criação de listas

Criar uma lista dos trabalha -
dores com quem estamos
em contacto, incluindo
pormenores de contacto

Quem será responsável? Quando irão reportar a
quem?

redes de trabalhadores

Mantenha-se em contacto
regular com 30 trabalhadores
não sindicalizados

educação

Solicite um horário no
próximo encontro de
associados para discutir a
organização

richard

Sangam (com a ajuda de os
participantes presentes que
se comprometam a manter o
contacto com 5-7
trabalhadores cada)

Sharon

dar lista a Sangam antes de 1
de Março com cópia para
Sharon

de 2 em 2 semanas, 
relatório escrito
pormenorizado a Sharon

Funcionários do sindicato e
comité de educação do
sindicato
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três meses ou cinco anos. Enumere as

tarefas que têm de ser realizadas. Para

cada tarefa, decida quem será

responsável e quando irão reportar a

quem. a pessoa responsável não tem

de fazer todo o trabalho mas é

responsável por operar com outros

para fazer o trabalho. Seja específico e

realista. inclua um plano de avaliação.

O passo seguinte é criar um

calendário. Mais uma vez, decida um

período de tempo. anote todos os

grandes eventos do sindicato e férias.

depois acrescente as tarefas e as datas-

limite do seu plano de trabalho e

adapte o seu calendário conforme

necessário.

Quem é que precisaria de envolver no

planeamento?

* Líderes eleitos

* Associados do sindicato

* Trabalhadores não sindicalizados

* Quadros do sindicato

Com que frequência se reuniriam para

planear?

aprendendo uns com os outros

Tem sempre de haver uma

segunda camada de liderança para

estarmos preparados para uma

sucessão, se acontecer algo. E a

organização tem de incluir

conhecimentos sobre questões

sindicais, tais como privatização.

Todos os líderes têm de poder

representar os interesses do sindicato

e estar envolvidos localmente em

organizações tais como a nossa

federação nacional, COSATU

[Congress of South African Trade

Unions].

Temos de ter 90 por cento de

associados para construir o sindicato;

até chegarmos a esse ponto, não

estou verdadeiramente convencida de

que construímos o sindicato.

Veronica Mesatywa

Filiada à ITF, África do Sul

O módulo complementar

em PowerPoint sobre

“Pontos de referência e

Planos de Trabalho” contém

actividades que o/a irão ajudar a criar

os seus pontos de referência, um

plano de trabalho e calendário iniciais,

assim como informações adicionais

sobre delegar e planear. 
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aprendendo uns com os outros

Na África anglófona, o requisito de

trabalho para um sindicato obter e

manter reconhecimento é

normalmente um conjunto de

associados de “50% +1” (maioria

simples). O que estamos a fazer agora

é a encorajar os sindicatos a recrutar

75 por cento para que se algo

acontecer, o sindicato continuar

seguro. Muitos sindicatos estão

satisfeitos com isto porque todos

sabemos que os empregadores podem

ser muito manhosos. Os empregadores

já despediram trabalhadores que

aderiram ao sindicato ou transferiram-

nos para uma empresa-mãe para

anular o requisito de “50% +1” (maioria

simples). 

Antes de procurarmos obter

reconhecimento sindical, os sindicatos

mantêm os formulários de

recrutamento confidenciais para ajudar

a proteger os trabalhadores de serem

intimidados. É mais fácil recrutar antes

de o empregador saber. Precisamos de

prolongar este período de tempo

secreto. 

Não devemos apenas contentar-

nos com “50% +1” (maioria simples)

porque isso é o que a regulação do

trabalho é. Precisamos de fazer o que é

melhor para os trabalhadores e o

sindicato. Na maior parte dos casos,

uma vez que o sindicato obtiver o

reconhecimento, normalmente mais

trabalhadores aderem porque os seus

trabalhos estão assegurados e eles

sentem-se mais seguros, mas não

podemos contar com isto. Por vezes,

algo muda na empresa – uma fusão ou

uma mudança na propriedade ou o

representante sindical muda.

Quando se tem 50% +1”, só se

está aí, só mesmo o suficiente, mas se

tiver 75 por cento, tem a força consigo.  

anna Karume 

Secretariado da ITF
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