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eXeMPlO de MaPeaMenTO:
Tripulação de cabine da Royal Jordanian

Terminal 1

autocarro
shuttle

Terminal 2

* Centro da *
Tripulação

* Salas de espera 
* Salas de briefing

* Cafetarias 
* gestor de serviço

* Oficial de
Operações de Voo
* Caixas do correio

750 tripulação
de cabine

470 mulheres
85% associados 

do sindicato
gestão

durante o voo

Parque de
estaciona -
mento da

tripulação de
cabine

Parque de
 estaciona -

mento público

Parque de
estaciona -
mento da

tripulação do
cockpit

O mapeamento identifica onde os

trabalhadores estão localizados. O

mapeamento pode ser efectuado em

muitas escalas: a nível de local de

trabalho, a nível de companhia,

nacional, regional e internacional. O

mapeamento ajuda-nos a construir

estruturas sindicais sustentáveis. É um

processo contínuo que nunca acaba.

Para recolher informações para

mapeamento, poderemos visitar locais

de trabalho, pedir informações ao

empregador, buscar na Internet e ler

publicações e listas da indústria. a iTF

pode ajudar com informações sobre

quais os sindicatos que representam os

trabalhadores na nossa companhia a

nível regional ou internacional.

Para criar um mapa, desenhe

primeiro um layout físico de onde os

trabalhadores se encontram. inclua

informações que já tenha sobre gabinetes

dos gestores, salas de briefing, salas dos

quadros de pessoal, hotéis, cafetarias,

salas de espera, áreas de estacionamento

e áreas de descanso – onde quer que

possamos encontrar trabalhadores.

acrescente os números e as localizações
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de trabalhadores, trabalhadores

subcontratados ou precários, associados

e líderes do sindicato, trabalhadores

não sindicalizados, outros sindicatos no

local de trabalho, e locais de trabalho

de outros países e regiões. discutam

juntos que informações faltam e como

obtê-las.

Precisaremos de manter as listas

de trabalhadores regularmente

actualizadas. um dos nossos pontos de

referência chave é para a criação de

listas.

* Qual pensa que deverá ser o seu

ponto de referência para a criação de

listas?

as listas incluem informações

sobre as relações e as ligações dos

trabalhadores uns com os outros.

inclua quem conhece quem, em quem

os trabalhadores confiam se houver um

problema, quem trabalha com quem e

comparência em eventos sindicais.

Tenha cuidado onde guarda as

suas listas. Para evitar a duplicação e

eXeMPlO de MaPeaMenTO: 
CenTral de auTOCarrOS

Sindicato dos Trabalhadores de Autocarros e Táxis
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eXeMPlO de MaPeaMenTO:
Auto-estradas e ligações portuárias da África Oriental



60

MaPeaMenTO e CrIaçãO de lISTaS

aumentar a segurança, é provável que

queira que haja uma pessoa responsável

pela actualização da lista. 

as listas também contêm uma

avaliação do nível de envolvimento de

cada trabalhador no sindicato.

estas avaliações não se baseiam

em juízos de valor mas nas acções dos

trabalhadores. Baseiam-se no que os

trabalhadores fazem, não no que eles

dizem do sindicato. não inclua

mexericos. recomendamos que não

mantenha nada nas suas listas que não

queira que outros trabalhadores vejam

ou ouçam.

as avaliações mudarão. Os

trabalhadores irão aumentar e diminuir

o seu envolvimento no sindicato à

medida que a organização avança. as

avaliações precisam de ser

constantemente actualizadas.

as avaliações ajudam-nos a manter

o nosso foco nos trabalhadores

indecisos e desconhecidos. À medida

que mais trabalhadores se envolvem,

não ignore os trabalhadores com os

quais não estamos em contacto, os

“desconhecidos”. Como iremos mais

Criação de listas

Identifique quais as informações que quer manter actualizadas:
* Pormenores de contactos
* Categoria de trabalho
* Empregador directo
* Situação de emprego
* Condições de trabalho e emprego, incluindo contratos temporários /

permanentes
* Turno/tempo de trabalho
* Local de trabalho físico
* Composição das diferentes categorias de trabalhadores (p. ex. idade,

género, língua, interesses sociais)
* Associado/delegado/activista do sindicato
* Problemas/interesses/preocupações 
* Nível de envolvimento no sindicato - comparência em eventos e

actividades do sindicato)
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provavelmente falar com os apoiantes

do sindicato, poderemos achar que

somos mais fortes do que somos.

Manter números e avaliações muito

exactos é crítico para o planeamento da

nossa estratégia.

aValIaçãO dO enVOlVIMenTO nO SIndICaTO

0
inFOrMaçõES
inSuFiCiEnTES

1
SiM PúBliCO

2
ParTiCiPa

3
Fala dO SindiCaTO /
indECiSO

4
nãO PúBliCO

ainda nenhum contacto personalizado.

Participa consistentemente.
apoia o sindicato publicamente e explica porquê.

Frequenta por vezes mas não consistentemente
e nem sempre publicamente.

Pode falar sobre o sindicato mas não participa em
actividades públicas. Poderá dizer que está no
sindicato ou poderá dizer que está indeciso.

Publicamente anti-sindical.

Ao criar a sua lista:

* Que informações queremos manter?

* Como iremos recolher as

informações? 

* Onde iremos guardar a lista?

(Computador, cartões individuais,

papel para gráficos, etc.)

* Como iremos manter a nossa lista

actualizada? 
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lISTa COM núMerOS de aValIaçãO MenSal

#
Jan

#
Fev

Quem
conhece

quem

5.6.2010
evento de

lei da
aviação

Telemóvel/
email

Comentários

Eva 3 1 Sylvia Compareceu
Tempo de

repouso no
voo de lima

Maria 0 4 Sylvia Compareceu
Passado
sindical

núMerOS de aValIaçãO aJudaM-nOS a analISar 
a nOSSa OrGanIzaçãOS

avaliação Janeiro Fevereiro Março

0 desconhecido

1 Sim público

2 Participa

3 indeciso

4 não

Total

492

2

46

126

116

782

390

20

62

144

156

772

142

42

94

264

220

762
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aprendendo uns com os outros

Estamos habituados a construir fortes

relações com os trabalhadores. Na

Turquia, acompanhamos os

trabalhadores quando saem do

trabalho e falamos com eles num café

ou em casa deles. Despendemos tempo

com eles para os conhecermos, a eles e

às suas famílias. A companhia fornece

um autocarro para levar os

trabalhadores para o local de trabalho,

portanto nós seguimos estes

autocarros. Também nos debruçamos

sobre partes da cidade onde é mais

provável que os trabalhadores estejam.

Por exemplo, podemos procurar alguns

trabalhadores nas áreas altamente

comerciais. 

Podemos ajudar os motoristas a

descarregar, apresentar-nos e discutir

as condições laborais. Às vezes eles não

querem falar mas às vezes dizem que

sim. 

Uma vez que os conhecemos,

pedimos aos trabalhadores para

organizarem um encontro com três a

cinco outras pessoas solidárias em suas

casas. 

Perguntamos aos associados do

nosso sindicato se têm contactos nas

empresas. E se a empresa estiver a

contratar, enviamos associados

desempregados do sindicato para se

candidatarem na empresa. 

Kenan Ozturk

Filiado à ITF, Turquia

O módulo em PowerPoint

sobre “Mapeamento e

Criação de listas” contém

actividades que o/a irão ajudar a criar

um mapa e a iniciar o seu trabalho de

criação de listas. além disso, há

amostras de manutenção de registos

e um exercício para o/a ajudar a usar

números de avaliação dos

trabalhadores na sua organização. 


