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Prefácio
Os sindicatos enfrentam actualmente uma série de desafios internos e externos, 

variando de ordem econômica e política hostil à participação em declínio e 

desaparecimento do apelo público. Em resposta a estes desafios, os sindicatos 

de todo o mundo começaram a elaborar abordagens e estratégias para revitalizar 

as suas estruturas. Fusão entre os sindicatos é agora uma característica comum 

e um ponto de partida para a colocação duma base firme para os movimentos 

dos trabalhadores começarem a modernizar suas estruturas e alargarem a sua 

base representativa. Esses agrupamentos estão agora generalizados e ocorrem em 

diversas realidades e formas.

Este guia é uma tentativa de trazer as diferentes realidades das fusões de 

sindicatos, usando exemplos da Noruega e África. O guia também procura traçar 

a fundamentação teórica e prática para fusões e incorporações e descreve as 

implicações mais amplas desses desenvolvimentos para o movimento sindical. 

Aborda igualmente as razões para as fusões. Além disso, tenta explicar as 

consequências das fusões, enquanto, ao mesmo tempo, analisar os custos e 

benefícios dos acordos pós-fusão, incluindo a extensão da reforma sindical interna 

provocada pelo processo de fusão.

Para tornar o guia mais compreensível aos activistas sindicais em nível nacional e 

sectorial, o guia adopta uma abordagem pedagógica. No entanto, espera-se que o 

guia também possa ser um recurso valioso para outros líderes sindicais interessados 

em processos de fusão, assim como os alunos que estudam a organização sindical 

e gestão.

As  opiniões  expressadas é  responsabilidade do  autor  e  não  representam 

necessariamente as do LO-Noruega.

Nina Mjǿberg

Chefe da Secção de Solidariedade, LO-Noruega (Oslo)
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Procurando por parceiro. Agora onde vamos?
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Sobre este Guia

E
ste guia responde ao pedido directo dos parceiros da LO-Noruega  

em África os quais pretendiam  ter uma clara ideia de como duas ou 

mais organizações sindicais podem discutir e realizar fusões. Através 

do  apoio LO- Noruega, muitos parceiros sindicais comerciais na 

África mantiveram-se altamente relevantes dentro dum ambiente de 

muitos desafios, tanto ao nível

interno assim como no externo. É notável que os grandes destaques da cooperação 

com os sindicatos em África incluem permitir que os centros de parceiros sociais 

participem efectivamente nos debates nacionais, manter a confiança de muitos 

parceiros nacionais e internacionais, aumentar filiação, incentivar o pagamento 

integral das quotas por parte dos afiliados à central sindical, e promover fusões 

e incorporações entre os sindicatos. Por muitos anos, a LO-Noruega tem sido o 

parceiro mais visível e consistente. Este apoio permitiu muitos centros nacionais 

desempenhar um papel admirável na democratização contínua dos seus países, ao 

mesmo tempo, preservar e defender os direitos dos trabalhadores. Noutras palavras, 

a cooperação de LO-Noruega com parceiros em África tem sido largamente 

relevante, eficiente e eficaz.

No entanto, houve alguns passos notáveis quando se trata dos processos de fusão 

e incorporação. Muitos dos parceiros tinham realmente se empenhado em realizar 

fusões no contexto do apoio LO-Noruega, mas os resultados foram bastante 

mínimos. Um exemplo claro que mostra que a maioria dos parceiros em África não 

estão conscientes dos processos, modalidades ou os métodos de pré-requisitos 

que poderiam ser adoptados para realizar as fusões e incorporações entre sindicatos 

a nível nacional ou sectorial está patente no presente guia.

O desenvolvimento deste guia foi realizado pela primeira vez durante a discussão no 

Departamento Internacional da LO-Noruega, em Oslo, em Abril de 2010. Através do 

apoio do Fundo de Solidariedade da LO-Noruega, uma série de actividades foram 

realizadas para projectar o guia. Essas actividades incluíram:

• A revisão da literatura;
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• Entrevistas e debates com os sindicalistas, membros e pesquisadores, com 

questionários estruturados e não estruturados;

• visitas de campo a Noruega e a colaboração com centros de sindicato nacional 

em África, e

• Apresentação e discussão dum projecto de guia no bureau regional em Ezulwini, 

Suazilândia, que reuniu 15 líderes sindicais da Libéria, Suazilândia, Zanzibar e 

Zimbabwe.

Especificamente, o objectivo deste guia é:

(i) Criar um entendimento comum entre os sindicatos nacionais e sectoriais do 

processo desejável de realizar fusões;

(ii) Fornecer prático e desejado orientação passo-a-passo sobre a fundamentação, 

abordagens, processos, resultados e desafios das fusões dos sindicatos;

(iii) Fornecer uma ferramenta metodológica para os sindicatos, apresentando os 

principais passos necessários para alcançar fusões bem sucedidas e

(iv) Apresentar boas práticas de fusões envolvendo sindicatos na Noruega e na

África.

O guia é apresentado duma forma flexível para permitir que o leitor o adopte 

de acordo as circunstâncias. O leitor pode escolher ler todo o guia, como uma 

romanesca/novela. Alternativamente, também  pode  escolher capítulos que  são  

mais  atraentes, dependendo da finalidade em questão.
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Terminologias-chave em fusões
Fusão e Aquisição são frequentemente confundidas e utilizadas alternadamente. É 

importante compreender a diferença entre os termos.

Para simplificar, esta distinção não se pode realmente importar, desde que o 

resultado final é quase sempre o mesmo: duas (ou mais) instituições que eram 

entidades separadas estão agora operando sob a mesma estrutura organizacional, 

geralmente para  atingir  algum  objectivo  estratégico.  Compreensivelmente, o 

impacto estratégico, financeiro, e até mesmo cultural da fusão ou aquisição pode 

ser diferente.

Uma fusão normalmente se refere a duas instituições se unem para se tornar uma. 

Uma aquisição envolve tipicamente assumir um importante negócio duma entidade 

doutra instituição.

Para os fins deste guia, as fusões entre sindicatos pode significar dois processos: 

aquisição ou uma fusão. Cabe aos sindicatos em causa decidir se uma aquisição 

ou uma fusão é a mais adequada.

Aquisições envolvem a transferência de propriedade de membro, e os fundos 

dum sindicato (o “transferidor”) para outro (a “recebedor”) nos termos previstos 

no  memorando de  entendimento. Quando aquisição é  efectuada a  união 

de transferência deixa de existir enquanto o sindicato continua receber a sua 

identidade jurídica inalterada. Uma aquisição é muitas vezes referida como uma 

nova transferência.

Fusão envolve uma fusão simultânea de dois ou mais sindicatos e todos os seus 

membros, propriedade e fundos, criando assim uma nova união com as novas 

regras. Após a fusão efectuada, todos os sindicatos fundidos deixam de existir.

Aquisições são muito mais comuns do que fusões e proporcionam  sindicato de 

menor transferência com ganhos significativos, mas oferecem pouca oportunidade 

de transformar o  desempenho do  parceiro principal. Fusões têm maior potencial 

para transformar todos os sindicatos parceiros. No entanto, este potencial de 

transformação é difícil de consegir-lo na prática. Muitos sindicatos pós-fusão 

encaram dificuldades financeiras e políticas, levam vários anos para resolver.
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Modalidades  para fusões

A fusão pode ser uma aquisição (transferência de compromissos) ou uma união

•	 Aquisição: envolve a transferência de filiação, propriedade, fundos duma 
sindicato para outro 

•	 Quando a transferência é realizada, o sindicato de transferência 
deixa de existir

•	 Sindicato continua ser legal sem se mudar

•	 Precisa-se dum  voto  favorável dos  membros do sindicato em 
transferência sómente

•	 União: a fusão simultânea de dois ou mais sindicatos de todos os 
seus membros, a propriedade, etc, criando assim umo novo sindicato 
amalgamado com novas regras 

•	 Após  efectuada fusão, todos os sindicatos amalgamados deixam 
de existir 

•	 Amálgamação precisa dum voto favorável dos membros de cada 
um dos sindicatos amalgamados

xiii

Juntos muito alegres
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Bem, dois sindicatos com diferente história política e 
cultura, estou contente que o processo de fusão está 

bem consolidado
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Capítulo 1

1. Fundamentação e tendências em fusões sindicais 
1.1 Desafios sindicais: Uma justificação para a consolidação

O movimento sindical  global  está  enfrentando numerosos  desafios  globais 

causados por reformas econômicas, o avanço tecnológico, as mudanças drásticas 

do ambiente, bem como da dinâmica do mercado de trabalho. Estes problemas são 

agravados pela ausência de crescimento econômico recíproco e equidade, que foi 

agravado pela crise econômica mundial, crescente desemprego e subemprego, a 

fuga dos intelectuais, o declínio dos serviços sociais, alta prevalência de VIH e SIDA, 

pesado encargo da dívida externa, conflitos civís e violações flagrantes dos direitos 

humanos.

Ao mesmo tempo, os sindicatos também estão enfrentando desafios internos, 

incluindo adesão em declínio, o escopo de barganho reduzido e o estreitamento 

da cobertura da negociação colectiva. Em muitos países, os trabalhadores têm 

estado sob ataque, e proteção legal tem sido muito prejudicada. Os outros factores 

conhecidos por contribuir para o enfraquecimento do movimento sindical incluem 

a proliferação de sindicatos, criando problemas de cooperação, financiamento 

e viabilidade; fracas estruturas organizacionais, a falta de democracia interna; 

comercialização do sindicalismo por algumas pessoas que incentivam sindicatos, 

e multiplicidade de partidos políticos que incentivam a proliferação de centros 

sindicais por razões ideológicas.

É neste contexto de declínio da densidade e o poder que o movimento sindical 

global tenha se envolvido em debate sobre a sua sobrevivência. O movimento 

sindical deve revigorar suas abordagens, estratégias e programas, usando todos 

os meios possíveis para permanecer relevante. O resultado final do processo deve 

ser a convicção de que a unidade do movimento sindical é um pré-requisito para o 

mundo do trabalho a desempenhar o seu papel de direito na gestão dos assuntos 

públicos, tanto ao nível nacional como ao nível regional.

Como tal, os sindicatos têm procurado responder às mudanças do clima económico 

e político, unindo forças, através de fusões.
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1.2 Tendência mundial de fusões sindicais

Na introdução de sua terceira edição das Fusões e Aquisições do livro intitulado: 

De A a Z, Andrew J. Sherman diz “Fusões e aquisições são uma parte vital para 

ambas economias saudáveis e fracas e muitas vezes são a principal maneira pela 

qual as empresas são capazes para proporcionar retornos aos seus proprietários 

e investidores. “Ele alega ainda que as tendências de hoje em fusões e aquisições 

indicam a necessidade de crescimento económico e consolidação1 de indústria.

Esta tendência é tão válida para o sector de negócios como é para os sindicatos. 

Na verdade, ao longo das últimas três décadas, tem havido um desenvolvimento 

significativo no movimento sindical através dum número de países na forma de 

reestruturação através do envolvimento no processo de fusão.

Houve uma emergência de  “super-sindicatos”, a criando organizações de grande 

escala se espalhando por todas principais partes do mundo, especialmente 

na Europa e América do  Norte. Grandes sindicatos têm  surgido nos Países 

Baixos, Finlândia, Alemanha e Reino Unido.   Noutra parte, vários sindicatos na 

Áustria, Dinamarca, Suécia e Suíça também surgiram através de larga escala de 

semelhantes fusões. Ao mesmo tempo, fusões de médios sindicatos ou  absorção 

de sindicatos menores por maiores, ocorreram em quase todos os movimentos 

sindicais europeus. Sindicatos dos  países nórdicos  também  embarcaram na 

reorganização considerável nas últimas três décadas.

Na Noruega, antecessores importantes das novas fusões super-sindicais, foram duas 

fusões entre sindicatos noruegueses do sector industrial (Fellesforbundet em 1988) 

e sindicatos dinamarqueses  do serviço público e do sector privado (Förbundet af 

Offenligt Ansatte -  FOA), em  19922.  Amalgamações semelhantes também já estão 

visíveis na África, o mais recente exemplo é a fusão da Federação dos Sindicatos 

da Suazilândia, Federação do Trabalho de Suazilândia e Associação Nacional 

de Professores de Suazilândia para estabelecer o Congresso dos Sindicatos da 

Suazilândia.

Figura 1 indica a escala dos processos de fusão em vários países da Europa 

desde 1970. Para a maioria dos países, há uma tendência de queda no número 

de sindicatos. Este é marcadamente claro no Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, 

Suécia e Áustria.
1Sherman (2011: xi-xii)
2Ebbinghaus (2003: 446)
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O declínio no número de sindicatos não é inteiramente devido ao processo de 

fusão, mas também é atribuído à dissolução dos sindicatos. Por exemplo, diz-se 

que o número de sindicatos na Grã-Bretanha caiu em mais de dois terços no último 

meio século, de 732 em 1950 para 221 em 2004, com fusões, sendo a principal 

causa dessa contração (Palmer et al., 2005). Tendências semelhantes podem ser 

observadas na Figura 2, que mostra que fusões e numerosos compromissos para 

maiores sindicatos do União do Congresso  Sindical (TUC) foram realizadas por 

filiais TUC e profissionais independentes durante o período de 1978 a 1994.

Por outro lado, enquanto a estrutura sindical alemã ficou estável entre

1950 e 1989-com 17 sindicatos filiados à Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB, 

Confederação Sindical Alemá) e independente Deutsche Angestelltengewerkschaft 

(DAG, Sindicato dos Empregados Assalariados), o número de DGB afiliados caiu 

para oito, e como resultado de fusões DAG tornou-se parte dum sindicato filiado à 

DGB- (Waddington et al., 2003).

A tendência é que na Dinamarca na década de 1970, as aquisições tiveram 

uma  influência significativa sobre  a  reestruturação sindical dinamarquesa por 

causa dos  números relativamente grandes de  pequenos sindicatos filiados à 

Landsorganisationen  i Danmark (LO-Dinamarca). Grandes sindicatos têm adquirido 

principalmente da média parte de sindicatos desde 2000. Na Suécia,  o número 

total de sindicatos diminuiu de 165 em 1945 para 66 em 2003. De facto, diz-se que 

há agora apenas metade das uniões que haviam em 1950 (Kjellberg, 2005).

.
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Figura 1. Numero de sindicatos nos paises selecionadosna Europa 970-2005Figure 1: Number of trade unions in selceted countries in Europe, 1970-2005 

 

Fonte:Waddington (2006) 
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Figure 2: Trends of union mergers in UK, 1978-1994 
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Fonte: Ebbinghaus  (2003)
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A Figura 3 mostra o aumento na freqüência de fusões sindicais nos Estados Unidos 

da America desde a Segunda Guerra Mundial. Nos EUA, o padrão indica que o 

número de sindicatos permaneceu ao nívelado nos anos 1950 a 1960, acelerando 

em 1970 e durante a maior parte da década de 1990, e depois em declínio de 

frequência na década de 2000. A desaceleração no início dos anos 2000 poderia 

ser explicado pelo facto de que simplesmente havia menos parceiros potenciais 

de fusão entre os sindicatos nacionais restantes. A tendência nos Estados Unidos 

tem sido dominado por cinco sindicatos “conglomerados”, que levaram isto como 

uma estratégia de crescimento e de maior eficácia. Estes sindicatos foram os dos 

Empregados de Serviço (SEIU),dos Trabalhadores da Alimentação e Comércio 

(UFCW), Trabalhadores  das Comunicações  (CWA), Teamsters (IBT) e o Sindicato 

dos Metalúrgicos (USWA). O termo “conglomerados” foi usado para designar a 

natureza multi-jurisdicional desse sindicato.

Figura 2: Tendências de fusões sindicais no Reino Unido, 1978-1994
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Figura 3: Tendências de fusões sindicais nos EUA, 1950-2005

Ano Número de fusão de 
sindicatos

1950 - 1959 24

1960 - 1969 24

1970 - 1979 31

1980 - 1989 35

1990 - 1999 42

2000 - 2005 10

Total 166

Fonte: Moody (2009: 679)
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Capítulo 2

2. Razões para fusões
No capítulo anterior, foi salientado que os sindicatos estão enfrentando desafios 

internos e externos e que a consolidação é uma forma de desenvolver novas 

estruturas através das quais os sindicatos permanecem viáveis e relevantes. Este 

capítulo aborda o porquê dos sindicatos se fundirem.

Podemos identificar seis principais razões que têm sido identificados que promovem 

fusões específicas entre os sindicatos.

Razões para fusões sindicais

•	 Criar sinergias para filiação sindical e proteger os direitos dos trabalhadores

•	 Aumentar  eficiência de  custos  na gestão de  questões sindicais, 
incluindo recrutamento, organização e processos de negociação;

•	 Diversificar adesão e reduzir a instabilidade do rendimento do Sindicato;

•	 Maior voz no poder político;

•	 Realinhamento estratégico e

•	 Eliminar ou reduzir a competiçã rivalidade dos sindicatos 

2.1 Sinergias de filiação ao Sindicato

Na grande maioria dos casos de fusões, a decisão de se fundirem foi motivada 

pelo declínio experimentado na filiação em pelo menos um dos parceiros de fusão 

(Waddington, 2006:639). As fusões são mais eficazes e eficientes em organizar 

novo sector do mercado, adicionar um novo serviço para os membros do sindicato, 

ou aumentar o alcance de uma nova categoria de membros. Na maioria dos casos 

de fusoes, a decisão foi motivada pelo declínio de membros e sustentada por pelo 

menos um dos parceiros de fusão. A fusão de dois ou mais sindicatos pode criar 

maior valor de filiação ao Sindicato do que se operasse separadamente. Através de 

fusões, os sindicatos podem criar sinergias através da obtenção duma equipa de 

qualidade ou outras habilidades, conhecimento de indústria ou sector e uma melhor 

compreensão da economia no seu todo. Por exemplo, um sindicato com uma boa 
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gestão e sistemas de processo será útil para um sindicato que quer o seu proprio 

melhoraramento. O ideal e que, o sindicato parceiro escolhido para efeitos de fusão 

deveria ter sistemas complementares que poderiam ser adaptados para executar 

num sindicato maior.

Fusões impulsionadas pelo declínio de membros são particularmente frequentes 

nas indústrias de manufactura, onde a contração do emprego tem sido mais 

marcante. Em vários países europeus, por exemplo, as indústrias de tecido, madeira, 

couro e vestuário já não empregam pessoas suficientes para sustentar sindicatos 

independentes. O declínio do emprego e da participação nos sectores de fábrica 

levou alguns sindicatos a entrar no processo de fusão como um meio para manter 

o tamanho de participação relativa.

Exemplos Motivantes da Noruega e África

Zanzibar: O objectivo principal da criação do Sindicato do Sector Público de 
Zanzibar (ZAPSU) em 2011 foi de recrutar mais membros no sector público 
em Zanzibar. ZAPSU é o resultado duma fusão entre ZALGWU, RAAWU (Z) 
e ZPAWU.

Zimbabwe: A fusão do Zimbábue Metal, Energia e Sindicatos deTrabalhadores 
Aliados (ZMEAWU) e Sindicatos Nacional de  Trabalhadores da  Engenharia 
(NEWU), que visa organizar a nova industria de biocombustíveis ( que não era 
de energia e nem de engenharia).

Noruega: A recente fusão entre dois sindicatos da indústria e sectores de 
energia é o último duma série de fusões entre LO-filiados sindicatos na 
indústria transformadora e no sector da construção e, que formau a novo 
sindicato Industri Energi em 2006. Como a indústria tradicional constitui 
uma proporção cada vez menor do mercado de trabalho, o número de 
trabalhadores de colarinho branco está a aumentar os custos de trabalhadores 
de colarinho azul. O Sindicato Noruegues dos Trabalhadores de madeira ( 
Norsk Treindustriarbeiderforbund, NTAF) juntou-se em 2009.

Zanzibar: ZPAWU se ofereceu a ZAPSU para fusão devido à mudança de 
fazendas de produção para instituições de pesquisa, que é o domínio de 
RAAWU (Z).

2.2 Eficiência de custos

As fusões também estão sendo impulsionadas pela pressão financeira sentida por 

muitos sindicatos. A exigência para apoiar o aumento do número de unidades de 

negociação devido à descentralização da pressão de negociação colectiva, de 

facto, levou ao aumento dos custos de manutenção de sindicatos.
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Muitos sindicatos têm vindo a perder membros por causa da mudança dos padrões 

de emprego. Sindicatos que muitas vezes tinham seus redutos entre trabalhadores 

manuais em grandes estabelecimentos em sectores tradicionais, como a mineração 

de carvão, metalurgia, tecidos, portos e caminhos de ferro. Outra área de alta 

sindicalização em países tem sido o sector público. Mas muitas das indústrias 

tradicionais têm vindo a diminuir-se drasticamente, e tem havido uma tendência 

mundial para privatizar o que antes era público. A pressão financeira e o aumento 

dos custos associados à necessidade de apoiar maior número de unidades de 

negociação, resultante da descentralização e multiplicação dos empregadores.

A fusão com outro sindicato pode criar qualidade necessária e quantidade de 

capacidades de gestão. Considerações de eficiência têm assumido um papel 

importante na gestão dos sindicatos devido à necessidades da competitividade. 

Para os sindicatos, a eficiência significa melhoria na utilização dos recursos humanos 

existentes e finanças para prestar melhores serviços aos associados.

Muitas fusões são movidas pela opiniõo de que é menos dispendioso entrar em 

novos domínios de organização utilizando a força dum maior sindicato existente 

do que começar a partir de zero. Isto é equivalente a boa vontade. No mundo de 

hoje, boa vontade representa um bem que é muito importante, mas que não está 

reflectido adequadamente nos sindicatos.

No contexto dos desafios da globalização e da crise económica, financeira e 

econômica, algumas fusões e aquisições são movidas mais pela sobrevivência do 

que pelo crescimento. Nestes tipos de processos, os sindicatos precisam fundir-se 

para sobreviver e reduzir os custos de forma eficaz.

Exemplos Motivantes em África

ZZanzibar: Há negociações em curso para fusões sindicais em Zanzibar, 
envolvendo os sectores de transporte e de comunicação, devido à disputa  de 
membros pelos sindicatos do mesmo sector. Líderes sindicais já perceberam 
que precisam trabalhar juntos devido às configurações de mudança sectoriais 
que exigem novas habilidades e treinamento.

Zimbabwe: Umaluta feroz para a  filiação entre o  Sindicato Geral dos 
Trabalhadores de Plantação de Zimbábwe (GAPWUZ) e o Sindicato  de Moveis 
e Madeiras do Zimbabwe (FTUZ) surgiu, levando a processos  contenciosos 
no tribunal. As discussões estão sendo realizadas pelos líderes dos dois 
sindicatos conscientes sobre uma abrangência da cobertura de filiação.
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Libéria: Discussões sobre a fusão começaram quando se percebeu que, 
entre os oito sindicatos de transportes, apenas um conseguiu negociar um 
acordo de negociação colectiva. Com o apoio da Federação Internacional 
dos Trabalhadores dos Transportes  (ITF), varios seminarios foram realizados 
para se discutir o processos de fusão.

Swazilândia: Discussões de fusão envolvendo quatro sindicatos do sector 
da educação estão em estágio avançado, motivadas pela necessidade de 
controlar os custos. A recém-criada federação nacional (Congresso Sindical 
da Suazilândia, TUCOSWA)  pode ajudar na fusão de sindicatos nacionais, 
e com o reconhecimento de negociação com os empregadores ao nível 
nacional.

2.3 Diversificação

Tais fusões, envolvendo  aquisição duma união num sector ou noutro, visam 

diversificar filiação e reduzir a instabilidade dos rendimentos. Se dois sindicatos têm 

fluxos de caixa que não estejam relacionados, seu fluxo de caixa combinado pode 

ser menos volátil do que seus fluxos de caixa vistos separadamente. Diversificação 

é também realizada para mudar de fonte de sindicato de aquisição do núcleo de 

filiação naqueles que têm perspectivas de crescimento mais elevadas.

Exemplos Motivantes na África

Zanzibar: Muitos dos sindicatos em Zanzibar foram formadas por apenas 
duplicação de nomes e sectores da era da extinta Federação dos Sindicatos 
Livres deTanzânia (TFTU). Uma vez que tais sindicatos não têm identidade 
sectorial em Zanzibar, há discussões para a fusao destes sindicatos na base 
de importância sectorial.

Libéria: A fusão do Sindicato da Mineração e do Metal, que instituiu o 
Sindicato de Trabalhadores Unidos, é um exemplo duma fusao que levou à 
formação do Congresso Nacional dos Trabalhadores da Libéria (LLC).

Uganda: O Sindicato dos trabalhadores das Minas, Metal e similares de 
Uganda, Metal também já está a organizar o novo sector de petróleo.

2.4 Poder político

Algumas fusões são motivadas pela necessidade de transformar a identidade dum 

sindicato ou apelo público ou até mesmo para ser transformador dum quadro social, 

com o objectivo de atrair novas áreas de trabalho, tais como os trabalhadores tipicos 
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na economia informal.

Fusões sindicais são realizadas para melhorar a capacidade de definir e manter 

a influência política. O aumento do  tamanho da  filiação sindical deverá resultar 

em influência política. A diminuição do  número de sindicatos vai aumentar o 

reconhecimento da interdependência entre os sindicatos.

Há também uma nova dispensação política na área de fusão envolvendo tentativas 

sindicais para diversificar a sua area pensando em maior nível de influência política 

ao nível do sindicato nacional.

Exemplos Motivantes na Noruega e África

Noruega: A criação de Fellesforbundet  (Federação Unida dos Sindicatos 
de Noruega), em 1988, foi o resultado duma fusão entre cinco sindicatos, 
tornando-se o maior sindicato do sector privado filiado à LO, e, portanto, 
estrategicamente ganhando maior influência dentro e fora de LO.

Libéria: Devido ao fraco perfil político a nível nacional, as duas centrais-LFLU e 
CONATUL-optaram por se fundir para criar o Congresso dos Trabalhalhadores 
da Libéria.

Exemplo do Reino Unido 

Durante o outono de 2006, um progresso significativo no sentido da fusão da 
Amicus e o Sindicato Geral dos Trabalhadores dos Transportes (T & G) para 
formar o maior sindicato do Reino Unido. As conversações começaram no 
início de 2005 sobre uma fusão entre três dos maiores sindicatos do Reino 
Unido - Amicus, T & G e GMB (Sindicato geral da Grã-Bretanha), mas nos 
meados de 2006, o Conselho Executivo do centro da GMB decidiu contra 
a participação na fusão. Apesar deste revés, os outros dois sindicatos 
continuaram com seus planos de fusão e estabeleceu-se o Unite. Unite é o 
maior sindicato da Grã-Bretanha com 1,5 milhões de membros em todo o 
tipo de local de trabalho. Unite já formalizou uma frente unida com o Sindicato 
dos Metalúrgicos Unidos (USW), nos Estados Unidos.

2.5 Alinhamento estratégico

Muitas fusões são mantidas pela necessidade de diversificar o risco e custo de:

(a) Desenvolver novos serviços aos membros

(b) Pesquisa em novas áreas políticas

(c) O acesso a novas fontes de membros
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As fusões são usadas para se adaptar rapidamente às mudanças no ambiente 

externo, principalmente em termos de meio regulatório ou estrutura de negociação.

2.6 Eliminar ou reduzir a competicao e rivalidade sindical
Muitas das recentes fusões e aquisições surgiram a partir do reconhecimento 
de que um produto completo ou linha de serviço pode ser necessária se a 
empresa quer manter a competitividade ou para equilibrar as tendências de 
mercados estacionarios ou cíclicos.

As fusões podem ter o efeito de aumentar a solidariedade entre os sindicatos, 
tornando mais fácil o acesso de membros em áreas similares de organização. 
Assumindo a filiação doutros sindicatos pode ser menos oneroso do que 
recrutar novos membros. Sindicatos do mesmo sector ou local podem 
combinar recursos para reduzir custos, eliminar instalações duplicadas ou 
departamentos, e aumentar a rendimento.

Exemplos Motivantes na Noruega e África

Sindicato da Indústria das casas de campo da Noruega: Muitos pequenos 
sindicatos que compõem as indústrias tradicionais e culturais se fundiram 
devido as mudança de perfil de produção na Noruega.

Zanzibar: ZPAWU se ofereceu a ZAPSU para a fusão devido a mudança de 
produção de fazendas para instituições de pesquisa, que é o domínio de 
RAAWU (Z).

Zimbábwe: Fusões de sindicatos sectoriais devido à crise econômica e 
dependência de doadores.
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Capítulo Três

3. Facilitar o processo de fusão do sindicato
3.1 Diferentes abordagens para fusões

A preparação para fusões sindicais podem ser variada, mas tudo depende das 

muitas razões pelas quais as discussões da fusão são iniciadas no primeiro 

momento. Na maioria dos casos, as fusões entre os sindicatos são alcançadas 

sem um plano pré-formulado, com cada um dos sindicatos envolvidos actuando 

de forma independente. Os sindicalistas podem ter expectativas diferentes sobre o 

futuro da nova organização, mas os dois sindicatos no processo de fusao devem 

concordar em chegar a um acordo mutuamente aceitável.

Independentemente das motivações ou calendários específicos, cada sindicato 

envolvido no processo de fusão precisa duma estratégia de saída e um plano de 

acção para o processo de fusão. Geralmente, há uma correlação directa entre 

a quantidade e qualidade de tempo que cada sindicato passa a preparar para a 

fusão e o resultado do processo de fusão. Por outras palavras, quanto maoir for 

o tempo gasto nas etapas preparatórias e o aprofunadamento do processo, mais 

possibilidades de um resultado positivo.

15

O nosso desejo é chegar aqui

Nível A
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Nível C
Nível D
Nível E
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Nível G

FUSÃO

Um Guia sobre os processos de fusões dos sindicatos: Lições da África e da Noruega



O processo que pode facilitar fusão dos sindicatos  pode ser descrito da 
seguinte forma:

O processo de decisão e um caminho para uma fusão bem sucedida entre 
dois ou mais sindicatos

A: Alcançando a decisão de fundir

1. Compreender as suas motivações e objectivos

2. Construir as bases para resultados de qualidade da fusão

3. Consideraçao do tempo

4. Considerar as questoes sociais, políticos, jurídicas e econômicos

B: Obtendo  um sindicato,  a fim de

1. Montar sua equipa de assessoria

2. Auditoria legal e arrumação da casa

3. Estabelecer uma avaliação preliminar

4. Preparar o memorando a apresentar

5. Plano de saida

C: Busca de estratégia 

1. Segmentação dos qualificados pretendentes (parceiros de fusao)

2. Uso de terceiros intermediários

3. Comprimindo o campo de candidatos

D: A escolha  do parceiro com que se pode se fundir

1. Selecionar o candidato mais qualificado e sinérgico, dependendo do seu 
objectivo

2. Negociações preliminares

3. Execução de acordo de confidencialidade

4. Diligências preliminares

E: As negociações

1. Execução mais detalhada da carta de intenção ou memorando de 
entendimento

2. Negociações estensivas e ajustes estratégicos

3. Estruturação da abordagem

4. Acomodar  equipa doutro sindicato nas devidas deligencias sobre 
questoes jurídicas e estratégica

5. Realização de diligência noutro sindicato
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F: Preparando-se para a fusão

1. Preparação e negociação dos documentos legais definitivos

2. Condições da reunião de fusão

3. Obtenção de consentimentos chaves de terceiros

G: A fusão

1. Dissolução dos sindicatos existentes

2. Congresso de fusao

3. Formalidades de registo

H: Questões Pós-fusão

1. Monitoramento de compensação pós-fusão  

2. Facilitar o plano de integração pós-fusão

3. Técnicas Pós-fusão  

3.2 As primeiras coisas primeiro: Honestidade e   
 introspecção

Na preparação para a fusão, o sindicato e sua equipa de assessores deve realizar 

uma análise de introspecção estratégica. As perguntas a serem feitas são:

(i) O que o outro sindicato ou sindicatos veem quando o véu da devida diligência 

ser removido?

(ii) Qual e  o valor que eles verão realmente no processo de fusão?

(iii) Como fusão ira resolver um problema ou criar uma oportunidade significativa 

para eles?

(iv) Como podemos agregar valor de visão ao sindicato deles?

Esta análise pode ser feita ao longo das linhas duma análise  SWOT (Forças, 

Fraquezas,Oportunidade e Ameaças). Os princípios básicos que norteiam devem 

ser abertos, honestos, não-defensivos, estratégicos e com integridade.

Honestidade da liderança sindical nas fusões em Zanzibar

O atraso na criação do Sindicato do Sector Público de Zanzibar tem sido 
amplamente atribuído à falta de honestidade de liderança em alguns dos 
parceiros. Verificou-se que alguns dos líderes foram apregoar sobre fusão 
durante reuniões sindicais nacionais constitucionais, mas  castigaram o 
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mesmo processo durante o encontro de membros do sindicato nas bases. 
Isso tem sido classificado como um caso de “pregação de água e beber 
vinho”.

Deixa-me ver, o que o futuro nos traz?

3.3 Etapas Preparatórias para Fusões

A chave para o processo de fusão é a preparação, independentemente da motivação 

para fusões. Isto significa tomar todas as medidas necessárias para preparar o 

sindicato para a fusão numa perspectiva organizacional. O sindicato deve antecipar 

perguntas e preocupações do sindicato irmão e estar preparado para fornecer as 

informações adequadas para consultas.

O processo de preparação deve sempre começar com uma reuniao estratégia de 

todos os membros do outro Sindicato, que pretende participar na fusão. O trabalho 

desta equipa é:

•	 Identificar as metas financeiras e estruturais da fusão.

•	 Desenvolver um plano de acção e cronograma.

•	 Compreender a dinâmica actual do sindicato e do sector econômico.

•	 Determinar outras partes interessadas ao processo de fusão.

•	 Identificar as possíveis dificuldades legais e financeiras para uma fusão de 

sucesso.

•	 Delinear e elaborar o memorando a ser apresentado.
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Alguns pontos importantes  na lista de diligência para divulgar durante 
a preparação para fusões sindicais

A: Registos  do Sindicato:

1. Reconhecimento legal, conforme  alterado até  à  data,  incluindo as 
emendas pendentes

•	 Será que o sindicato existe legalmente?

•	 Lista de dirigentes sindicais eleitos pelo Congresso, de acordo com 
os estatutos e normas do sindicato nacional.

•	 Conformidade com as leis

2. Sinteses  e outros registos do processo do Conselho Executivo 

•	 Será que as sinteses  contêm qualquer discussão sobre a fusão?

3. Lista de jurisdicional em que o sindicato tenha negócios, se possui ou 
aluga imóveis, ou opera doutra forma.

4. Lista de agências e entidades de negócio em que o Sindicato tenha 
interesse ou investimento de capital.

5. Lista dos afiliados sindicato, membros, etc.

B: Documentos:

1. Planos estratégicos

2. Análises SWOT

3. Relatórios anuais 

4. Publicações 

5. Relatórios de avaliação

C: Questões  financeiras e registos:

1. Demonstrações financeiras auditadas

2. Planos recentes de negócios internos 

3. Relatórios, estudos, ou avaliações sobre a situação financeira ou 
negocios do sindicato

4. Relatorios de auditoria

5. Últimas demonstrações financeiras

6. Declarações fiscais e outra correspondência com as autoridades fiscais

7. Contratos de crédito, contratos de empréstimos e contratos de 
arrendamento

8. Acordos de segurança, hipotecas e penhoras (interesses de segurança)

9. Garantias por obrigações de terceiros
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D: Contratos relevantes, acordos  e políticas:

1. Acordos entre o Sindicato e seus conselheiros, directores, funcionários-
chave, suas representacaoes ou filiais (incluindo informações sobre 
compromissos não escritas ou entendimentos)

2. Acordos contratuais com fornecedores, prestadores de serviços 

3. Documentação relativa a investimentos e bens

4. Acordos de sociedades, franquia, cooperativa ou revendedor

E: Questões  do pessoal:

1. Emprego e contratos de consultoria

2. Planos de benefícios dos empregados, programas ou acordos

3. Apólices de seguros

4. Empréstimos e garantias dos conselheiros, directores ou empregados

5. Políticas do pessoal, manuais

6. Acordos com filiais, acordos colectivos de trabalho

Negação como uma forma de negociação corporativa

Francamente não 
podemos acreditar 

estamos sentados aqui 
convosco que perderam

Isto não pode acontecer, realmente 
estamos certos que não está

acontecer         

Bem, isto faz 
parte das 

clausulas A-D
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3.4 Etapas essenciais para fusões sindicais

Não há regras rígidas e primeiras que regem fusões sindicais. A maioria dos países 

não tem sequer leis nacionais que indicam especificamente os processos legais 

necessários para fusões.

É claro que podemos confiar neles, ele deu-me sua 
palavra que esta será uma fusão de iguais

As etapas seguintes são cruciais para o sucesso duma fusão entre os sindicatos:

1. Projecto de Memorando de Entendimento entre as direcoes dos dois sindicatos: 

O memorando de entendimento deverá entrar em vigor depois duma resolução 

que aprova ter sido adoptado pelos membros do sindicato de transferência e 

do Memorando de Entendimento que deve ser registado. Se a transferência 

será regida pelos termos do Memorando de Entendimento, e os direitos 

dos membros do sindicato de transferência dependerá desses termos. Uma 

elaboração cuidadosa do instrumento é, portanto, de grande importância.

22 Um Guia sobre os processos de fusões dos sindicatos: Lições da África e da Noruega



Anunciando fusão: Estritamente fora do contexto, 
porque tenho que discutir o processo com meus 

membros sobre a fusão primeiro
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2. Comunicacao aos membros: O sindicato de transferência deve explicar as 

propostas de transferência  aos seus membros, dando uma explicação suficiente 

aos membros para estes possam formar um juízo razoável dos principais 

efeitos da proposta de fusão. O sindicato receptor também pode necessitar 

de alterar as suas regras a fim de acomodar o memorando de entendimento. 

A comunicação deverá ser feita direitamente aos membros, e não através de 

meios de comunicação públicos.

3. Uma identificação de um moderador independente, se for necessário: O 

papel do moderador é supervisionar o processo de fusão, a competência  

independência, este deve ser razoavelmente inquestionável.

4. Assinatura do memorando de entendimento definitivo.

5. O registo do novo sindicato, como exigido pelas leis nacionais. Um retorno final 

sobre as finanças do Sindicato e os recursos devem ser apresentadas em nome 

do sindicato de transferência, para o período até a data em que a transferência 

teve efeita. Os associados e os fundos serão posteriormente integrados no 

sindicato de recepcao nos seus retornos anuais.

6. Congresso de fusao.

Funções dum moderador independente no processos de fusão

•	 Identificação de uma facilitação neutra, onde for necessário

•	 Responsabilidade de  assegurar  que  os  procedimentos  são 
correctamente executados

•	 Tem o papel de aprovar alguns documentos elaborados pelos 
sindicatos que participam na fusão

•	 Lidar com as reclamações relativas à fusão

•	 Preparação de modelos de documentos por parte dos sindicatos de 
fusão

•	 Referência à legislação nacional e os estatutos sindicais

•	 Preparação de documentos finais para os sindicatos de fusão

•	 Notificação aos membros

•	 Votação

•	 Compilação de regras do sindicato fundido

•	 Registo
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Vamos rever a nossa situação . Não estou certo 
se isto é que o queria dizer quando ultimamente 

discutimos o processo de fusão
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Capítulo Quatro

4. Resultados de fusão
4.1 São as fusões sempre bem-sucedidas?

Apesar de toda boa intenção, fusões em alguns momentos o fim nao da certo. 

Como em empreendimentos comerciais, os sindicatos também podem, por vezes, 

entrar em negócios com fusões só para chegar a um mau negócio no final do 

processo. Erros clássicos incluem a falta de planeamento adequado, um calendário 

excessivamente agressivo para a fusao, uma falha para realmente verificar os 

possíveis problemas de integração pós-fusão e, o pior de tudo, e projectar sinergias 

a serem alcançadas, que acabam por ser ilusórias.

Como é evidente nos principais motores de fusões indicados acima, o tema 

subjacente é o objectivo da sinergia pós-fusão. O que é sinergia, e como você pode 

ter certeza de obter sinergia?

Atenção: Sim, tem havido fusoes. Mas eu não esperava uma como 
esta!

A premissa chave de sinergia é a de que “tudo será maior do que a soma das suas 

partes”. Mas, às vezes, a busca de sinergia pode ser enganadora, especialmente 

se houver uma comunicação inadequada entre os sindicatos, uma situação que 

geralmente leva a mal-entendidos. Às vezes, os sindicatos estão muito ansiosos 

para chegar a sinergia no processo de obtenção dum acordo de fusão, mas pode 

acontecer que nao foi alocado  tempo suficiente para desenvolver uma equipa 
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Questões de dinheiro. Quanto recebemos dos filiados

depois da fusão?
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transacional, elaborar uma declaração de  missão conjunta dos  objectivos da 

abordagen, ou resolver pós-operação de fusão ou problemas financeiros em tempo 

util.

Exemplo duma fusão bloqueada

O  projecto  de  fusão  entre  quatro sindicatos suecos  de colarinho branco 
foi interrompido em Dezembro de 2001, quando a maioria suficientemente 
grande do conselho do Sindicato dos empregados assalariados “(HTF) não  
apoiou  o  movimento.  O  Handelstjänstemannaförbundet, HTF) decidiu 
interromper o processo de incorporação (conhecido como o “projecto TRIO 
‘) envolvendo HTF e outros três sindicatos de colarinho branco – o Sindicato 
Sueco dos Oficiais do Município (Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet, 
SKTF), os  Funcionários da  Segurança Social e Sindicatos de Agentes de 
Seguros (Försäkringsanställdas Förbund, FF) e o Sindicatos de Funcionários 
Civís (Statstjänstemannaförbundet,  ST). Isso significava que não havia fusão 
para criar um sindicato forte de 460.000 novos filiados à Confederação 
Sueca de Empregados Profissionais (Tjänstemännens Centralorganisation, 
TCO). No entanto, HTF foi em frente e, alguns anos mais tarde se fundiu com 
a filial TCO, SIF, para estabelecer Unionen, com 500.000 membros.

Apesar dos desafios abstruiram em algumas fusões, levando a processos mal 

feitos, é imperativo que os sindicatos trabalhem mais duro para melhorar as falhas 

nos procesos de fusão, a fim de criar uma taxa de valor pós-fusão e que fazem 

estes empreendimentos valer a pena.

Algumas razões pelas quais processos  de fusão falharam num estágio 
inicial

•	 A falta duma preparação adequada, especialmente nas questões 
financeiras.

•	 A falta de cooperação durante o processo duma devida diligência.

•	 Descoberta duma “abordagen que quebra” no curso da diligência, por 
exemplo, uma  responsabilidade desconhecida ou  oculta  realmente 
grande ou contingente.

•	 Outra parte desenvolve “pés frios” depois de perceber que eles não 
tinham pensado cuidadosamente nas implicações da fusão.

•	 Tornar-se defensivo quando falhas na gestão e operações do sindicato 
forem identificados.

•	 Mudança estratégica (ou um conjunto de circunstâncias atenuantes) que 
afecta a estratégia de fusão.

•	 Influência externa.
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Capítulo Cinco

5. Exemplos de principais fusões sindicais  
5.1 O caso da Confederação Sindical Internacional

A Confederação Sindical Internacional (CSI) foi criada oficialmente no dia 1 de 

Novembro de 2006, durante o Congresso de Fundação realizado em Viena. A CSI foi 

criada como resultado da fusão da ex-Confederação Internacional de Organizações 

Sindicais Livres (CIOSL) e a Confederação Mundial dos Trabalhadores (CMT), com 

o objectivo de formar um movimento sindical ao nível internacional mais forte e mais 

unido. A CSI foi criada, a fim de responder ao desafio crescente de globalização e 

promover a justiça social. A CSI comprometeu-se  trabalhar no sentido de reforçar 

a OIT e influenciar outras organizações internacionais e regionais, num esforço para 

ganhar o trabalho decente para os trabalhadores e em todos os lugares.

Ponto de onden: Penso que precisamos dum mediador 
para nos ajudar! 
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Estou alegre em conhecer-te. Penso que podemos 
avancar e anunciar o processo de fusão aos nossos 

membros!
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O congresso de fundação contou com 1.700 delegados de mais de 150 países. Na 

sessão de abertura no dia 1 de Novembro de 2006, a CSI foi oficialmente formada 

após as suas organizações antecessores que foram oficialmente dissolvidos no 

dia anterior. Na sua inauguração, a CSI composta pelas organizações afiliadas da 

CISL e ex- CMT, em conjunto com outras oito organizações sindicais nacionais que 

tiveram pela primeira vez, tornar-se filiadas a uma entidade global. No entanto, a 

CSI não inclui os 145 membros sindicais, representando cerca de 42 milhões de 

trabalhadores em todo o mundo,da Federação Mundial comunista. A CSI agora 

cobre 175 milhões de trabalhadores em 153 países e territórios e tem 308 afiliados 

nacionais.

De acordo com o Secretário Geral  fundador da CSl, Guy Ryder, a fusão foi 

importante porque:

verdadeiro peso da responsabilidade e da história sobre os nossos ombros. 

Juntos, unidos, fortes, a CSI vai desempenhar o seu papel na construção da 

justiça social, igualdade, liberdade e paz, os ideais que nos trouxe até aqui  vao 

nos levar para a frente juntos muito mais ... a criação da CSI vai solidificar a 

capacidade do movimento sindical a nível nacional e internacional...A fundação da 

CSI é uma parte integrante do processo de unificação do poder do sindicalismo.

A sede da CSI é a mesma que a sede da antiga CISL em Bruxelas.
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5.2 Fusões sindicais na Noruega

Introdução: Perfil Sindical na Noruega

A Noruega é um país  5 milhões de pessoas e é o país mais setentrional (do estremo 

norte) da Europa. O Reino da Noruega é famoso pelas suas montanhas e da costa 

espetacular, assim como a sua história como uma potência marítima. Também é um 

dos mais altos padrões de vida no mundo, em parte devido à descoberta nos anos 

1960 de petróleo e gás.

A economia da Noruega é desenvolvida  em áreas estratégicas da economia. 

Embora sensível à economia global, a Noruega tem mostrado forte crescimento 

desde o início da Revolução Industrial. suporte das exportação da Noruega, mas 

muito do crescimento econômico da Noruega abundância de recursos naturais, 

incluindo a exploração de petróleo e sua produção, energia eléctrica e a pesca.

Estima-se que no final de 2009, a Noruega tinha uma força de trabalho de 2,6 

milhões de pessoas. Havia mais de 1,6 milhões sindicalistas na Noruega (no final de 

2009), incluindo alguns estudantes não-trabalhadores, pensionistas e outros. Três 

quartos dos sindicalistas estão empregados.

Há quatro confederações sindicais na Noruega e a LO é o maior, com membros 

em todaeconomia. Os sindicatos filiados à LO têm um total 865.400 membros. A 

segunda maior central sindical nacional na Noruega é a Confederação de Sindicatos 

de Profissionais de Noruega (Utdanningsgruppenes, UNIO), fundada em Dezembro 

de 2001, após a separação, em 1997 da Confederação AF, que reuniu os sindicatos 

que organizam funcionários de colégios e com qualificação universitária.  A UNIO tem 

300.000 membros. As maiores áreas como mais membros na UNIO são professores, 

enfermeiros e polícias. Cerca de 50% dos membros da LO são mulheres. Em alguns 
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sindicatos nacionais, as mulheres constituem três quartos dos membros.

Os sindicatos filiados à LO são muitas vezes organizados verticalmente, incluindo 

os trabalhadores de colarinho azul e branco, especialmente nos sectores públicos. 

Sindicatos separados dos trabalhadores de colarinho azul e branco tendem a 

dominar os sectores privados. Nos últimos anos, os sindicatos mais se, a fim de 

alcançar uma maior influência e prestar melhor serviço aos seus membros.

A terceira maior Confederaç a Confederação dos Sindicatos Profissionais (YS), 

que tem 217.600 membros. A YS foi criada em 1977 como uma confederação de 

sindicatos que já havia sido independente e tem membros tanto no sector público 

assim como no privado.

A menor é a confederação Akademikerne, cujos membro dos sindicatos são 

profissionais com nível de   e tem 148.200 membros.

Há também 117.100 membros de sindicatos que não estão filiados à nenhuma 

das confederações. O maior desses sindicatos não-filiados é o Norges 

Ingeniørorganisasjon - A Sociedade Norueguesa de Engenheiros (Nito), seus 

63.800 membros são principalmente engenheiros de pós-graduação, que  tenham 

completado  pelo menos um programa de graduação de três anos.

Em termos da proporção de sindicalistas que estão empregados, a LO é o maior, 

representando 49%, seguido pela UNIO com 21%, YS com 12%, Akademikerne 

com 9% e outras organizações sindicais com 8%.

Cada uma das confederações é constituída por  um certo número de sindicatos 

individuais, com base em agrupamentos industriais e ocupacionais. A LO tem 21 

afiliados individuais dos quais o maior é o Fagforbundet, criado em 2003 a partir 

da fusão do sindicato dos funcionários municipais NKF e uma organização sindical 

de empregados nos cuidados de saúde e assuntos sociais, também largamente 

empregados pelos municípios. Tem 301.400 membros (dados de 2009). O 

segundo maior afiliado da LO, Fellesforbundet, é também o produto de várias 

fusões, inicialmente formado por cinco sindicatos, em grande parte da indústria 

transformadora e construção. A união gráfica juntou-se a Fellesforbundet em 2006 

e o sindicato dos trabalhadores de hotéis e restaurantes em 2007. Ele agora tem 

155.900 membros. Outros afiliados da LO são significativamente menores. O HK, 

que inclui bancos, retalhistas, transporte, turismo e uma gama de outros sectores 

de serviços, bem como trabalhadores não-manuais de manufactura, tem 64.200 
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membros. Industri Energie, que organiza trabalhadores nas indústrias petrolíferas 

e químicas fundiu com o Sindicato de  indústria de móveis e o sindicato dos 

trabalhadores administrativos e técnicos  (ALT) em 2008. Em 2009, tinha 54.800 

membros, enquanto o sindicato dos funcionários do Estado NTL tinha 48.000 

membros. Os demais 16 sindicatos da LO variam em tamanho de 37.500 membros 

no Förbundet EL & TI, que eletricistas e profissionais de TI, e o NISO, que tem cerca 

de 650 membros e organiza desportistas profissionais.

A LO e Partido Trabalhista (Arbeiderpartiet) da Noruega têm relacionamento histórico  

desde o seu surgimento no final do século XIX. O Partido Trabalhista foi fundado em 

1887 LO em 1899. No entanto, as ligações organizacionais têm estado a enfraquecer 

ao longo do tempo, por exemplo, a capacidade dos ramos sindicais locais se filiarem 

colectivamente ao Partido Trabalhista terminou em 1997. Apesar disso, ainda existe 

uma forte relação entre os dois. O presidente da LO e os presidentes dos dois 

maiores afiliados de LO, Fagforbundet e Fellesforbundet são todos membros do 

comité executivo nacional do Partido Trabalhista e as lideranças de LO e do Partido 

Trabalhista se reúnem semanalmente em comité consultivo conjunto. A LO também 

apoia o Partido Trabalhista financeiramente durante o periodo de eleições, apesar 

de em 2009 o seu apoio entre os três partidos do governo de coligação, doando 5 

milhões de coroas (cerca de 560.000 €) para o Partido Trabalhista, 1,5 milhões de 

coroas (cerca de € 170.000) para o Partido da Esquerda Socialista (SV) e 500.000 

coroas (€  56.000) para o Partido do Centro para suas campanhas eleitorais.

Sindicatos filiados à LO

1. Federação Noruegesa de Sindicatos Unidos (FF) www.fellesforbundet.no

2. Associação Norueguesa de Engenheiros e Gerentes,  (FLT) www.flt.no

3. União Geral dos Trabalhadores Noruegueses (NAF) www. 
arbeidsmandsforbundet.no

4. Sindicato dos Trabalhadores de IT e Electrcistas  (lT & IE) www.elogit.no

5. Sindicato Norueguês de Educadores e Assistentes  Sociais (FO) www.
fo.no

6. Sindicato da Prisão Norueguesa e  Oficiais de  Probação  (NFF) www. 
fengselogfriomsorg.no

7. Sindicato Norueguês dos Empregados no Comércio e Escritórios (HK) 
www. handelogkontor.no

8. Sindicato Norueguês dos Trabalhadores Ferroviários  (NJF) www.njf.no
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9. Sindicato dos Músicos Noruegueses (NM) www.musikerorg.no

10. Sindicato Norueguês dos Funcionários Municipais Gerais (NUMGE) www. 
fagforbundet.no

11. Sindicato Nacional dos Locomotivos Noruegueses (FLN) www.lokm ann.
no

12. Sindicato Norueguês dos Trabalhadores do Sector Alimentar e Afins 
(NNN) www.nnn.no

13. Sindicato Norueguês dos Oficiais Militares (NOF) www.milnytt.no

14. Sindicato Norueguês dos Trabalhadores da Indústria e Energia  (IE) www. 
industrienergi.no

15. Sindicato Norueguês dos  Trabalhadores de Correios e  Comunicaçoes 
(POSTKOM) www.postkom.org

16. Sindicato dos Trabalhadores de Imprensa www.a-p-f.no

17. Sindicato dos Marínheiros Noruegueses  (NSF) www.sjomannsunion.no

18. Sindicato Norueguês   dos   Profissionais  de   Educação   (SL)  www. 
skoleneslandsforbund.no

19. Sindicato dos Servicos Publico Norueguês (NTL) www.ntl.no

20. Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Noruegueses (NTF) www. 
transportarbeider.no

21. Associação dos Jogadores  Noruegueses  (NISO) www.niso.no

22. Associação Norueguesa de Terapeutas Manuais (FNM) www.nmf.no

Fusões sindicais na Noruega: Resumo

Pequenos e Grandes Sindicatos emergentes 

•	 Em média, existe pelo menos uma fusão em cada ano, na Noruega.

•	 Poucos novos sindicatos criados

•	 Aumento gradual de membros nos sindicatos maiores

Reestruturação dos sindicatos da LO desde 1950

•	 Sindicatos membros da LO diminuíram de 45 nos meados de 1950 à 22 
actualmente;

•	 Redução de 25 sindicatos na manufactura, construção e sector primário 
(operários) para 5 sindicatos actualmente.

•	 Fusões no sector público (empresas de telecomunicações, serviços 
postais) unificando os sindicatos do colarinho azul e branco no mesmo 
serviço
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•	 Fusão de três sindicatos profissionais (assistentes sociais) num sindicato.

•	 12 sindicatos de professores fundidos num único sindicato.

•	 Fusão de pequenas “associações” juntando sindicatos modernos que 
cobrem pesquisadores, professores universitários, cientistas agrícolos e 
procissonais legais.

Principais Razões para fusões 

•	 Reactivar, bem  como  pró-activar: Não  há  mais nenhum declínio na 
participação e rendimento, fusão para ganhar influência e modernizar as 
estruturas sindicais

•	 Emergentes inciativas  de  sindicatos  nacionais,  com  uma participação 
limitada de confederação

•	 Os  líderes da  União Europeia (presidentes) muitas vezes parecem 
desempenhar um  papel importante como  “forças motrizes” para o 
processo

•	 Influência externa por meio do sistema de negociação, estrutura dos 
empregadores e estratégia

Processos de fusão

•	 Não há nenhuma documentação sistemática sobre os processos de 
fusão na Noruega, mas os processos mais comuns envolvem a formação 
de grupos de trabalho. As propostas serão normalmente iniciadas entre 
os membros e ramos sindicais de nível local; normalmente realiza- se um 
referendo entre os membros ou uma decisão é tomada por representante 
durante congressos nacionais, o processo demora entre um à dois anos, 
mas pode ser mais longo.

Resultados de fusão

•	 Não há um único modelo que serve a todos: há uma grande variação no 
resultado.

•	 Todos sindicatos estão representados na nova liderança do sindicato

•	 A fusão ao nível da estrutura local muitas vezes leva tempo (gradualmente), 
mas varia.

•	 Poucos mantem “secções” dos antigos domínios sindicais.

Desafios para fusões

•	 As fortes ligações entre sindicatos e partidos políticos na Noruega 
tendem agir como uma barreira para fusões entre os sindicatos com os 
que estão  filiadas à outras confederações.
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O caso da Indústria de Energia-(Industri Energi)

As fusões sindicais  se intensificaram na Noruega, especialmente desde  o ano de 

2003. Isto é uma verdade para todas as confederações, mas o processo tem sido 

mais agressivo dentro de LO. No dia 4 de Setembro de 2006, o novo sindicato  

de Indústria e Energia (Industri Energi) foi criado na sequência duma fusão entre 

o Sindicato  dos trabalhadores da Industria Quimica Norueguêsa (Norsk Kjemisk 

Industriarbeiderforbund, NKIF)  e o sindicato dos Trabalhadores de Petróleo 

e Petroquímicos, (Norsk Olje - og Petrokjemisk Fagforbund, NOPEF). Ambos 

sindicatos eram membros da LO.

O novo sindicato tinha na época cerca de 46.000 membros, desde então, crescendo 

para 58 mil, tornando-se assim o quarto maior sindicato com maiomembros na LO. 

O antigo líder da NOPEF, Leif Sande, foi eleito como o novo líder da Industri Energi, 

enquanto o antigo líder adjunto do NKIF, Liv Undheim, foi eleito como novo líder 

adjunto da Industri Energi. A sede é dividida entre Oslo e o sudoeste da cidade de 

Stavanger, localização original do NOPEF.

A fusão foi discutida durante o verão de 2006, quando conferências extraordinárias 

nacionais foram realizadas pelos dois sindicatos, ambos endossaram a fusão. Numa 

ocasião anterior, a ideia duma fusão havia sido considerada, mas foi abandonada 

devido à falta de apoio, especialmente dentro do NOPEF.

Perfís dos sindicatos fundidos

NKIF o sindicato mais tradicional dos trabalhadores na indústria das duas 

organizações, que representa operadores de máquinas em áreas de produção 

quimica e alumínio. O NOPEF, por outro lado, representa todas as ocupações 

(trabalhadores de colarinho branco e azul) em suas áreas organizacionais, 

incluindo, entre outros, petróleo e produção de gás, refinarias em terras, plantas 

petroquímicas, e órgãos governamentais, como a Direcção do Petróleo Norueguês 

(Oljedirektoratet).

O NOPEF estava em concorrência direita  de membros com o Sindicato Norueguês 

de Trabalhadores de Energia (Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren, 

SAFE), que anteriormente era um sindicato independente, mas que agora está 

aliado à Confederação  dos  Sindicatos  Profissionais (Yrkesorganisasjonenes 

Sentralforbund, YS). O NKIF, por outro lado, encontra pouca concorrência dentro da 
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sua área de domínio. No entanto, enquanto o NKIF perdeu um número considerável 

de seus membros nos últimos anos, principalmente como resultado do declínio de 

emprego nos sectores que representa, a base de filiação do NOPEF  aumentou 

devido ao aumento do emprego no sector de produção de petróleo e gás na 

Noruega.

Em 2008, a Industri Enegie se fundiu com um menor sindicato independente, ALT, 

com 1.600 membros, que originalmente era um sindicato na Norsk Hydro. Esta fusão 

tornou-se importante para Industri Energie quando Statoil e a divisão de petróleo 

da Norsk Hydro se fundiram. O ALT estava naquele momento em negociações de 

fusão com sindicato YS e Industri Energie queria evitar uma situação em que YS se 

tornasse mais forte neste sector importante de petróleo. Até 1 de Janeiro, a Norsk 

Treindustriarbeideforbund, o sindicato dos trabalhadores de madeira com cerca de 

3.500 membros, fundiu-se com Industri Energie.

Razões para fusão

A razão principal para a fusão foi declarado que era para fortalecer os sindicatos com 

influência política em relação à política de desenvolvimento da indústria e também 

para aumentar o poder dos dois sindicatos na LO. Ambos sindicatos representam 

empregados nas indústrias orientadas para exportação e baseados em recursos 

naturais. Portanto, é imperativo que eles sejam capazes de exercer influência sobre 

a política energética norueguesa.

Questões importantes na agenda do novo sindicato, Industri Energie, será o elevado 

índice de utilização de gás na Noruega, assegurar que os sectores da indústria, 

incluindo a utilização intensiva de energia, como a produção de alumínio e de 

outras partes do processo da indústria possa sustentar os preços da energia. Além 

disso, Industri Energie vai trabalhar para promover o desenvolvimento contínuo 

da extração de petróleo em algumas partes do norte da Noruega. Todas essas 

questões representam temas controversos na política norueguesa actualmente, e 

são fundamentais no conflito entre o desenvolvimento industrial e a preservação 

ambiental.

O potencial ponto de tensão entre os dois sindicatos tem sido o relacionamento de 

longa data e estreitada entre a LO e o Partido Trabalhista Norueguês (Det Norske 

Arbeiderpartiet). Enquanto o NKIF tinha sido um dos mais fortes defensores desta 

empreendimento cooperativo, por exemplo, contribuindo com fundos substanciais 
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para campanhas eleitorais do  DNA,  já o NOPEF tinha  defendido fortemente contra  

a prestação de apoio financeiro aos partidos políticos. O sindicato recém-formado 

segue a abordagem do NOPEF em relação à esta questão, uma política que foi 

quase unanimamente confirmada no primeiro congresso ordinário do sindicato 

realizado em 2010

O caso da Federação Norueguesa dos Sindicatos Unidos 

(Fellesforbundet)

Em Abril de 2004, o Sindicato dos Trabalhadores Gráficos da Noruega (Norsk Grafisk 

Forbund, NGF) e a Federação de Sindicatos Unidos da Noruegua (Fellesforbundet) 

chegaram a um acordo que estabeleceu a base para uma fusão entre os dois 

sindicatos e as condições em que a fusão deveria ocorrer. A fusão dependeu do 

apoio a receber pela maioria na tomada de decisão dos dois sindicatos sobre a 

proposta. A questão foi considerada pelo comité representativo de Fellesforbundet 

em Junho de 2004 e na conferência nacional de NGF, em Fevereiro de 2005. A 

fusão também foi aprovada por votação pelos membros do NGF.

O NGF tinha 12.000 membros, empregados em ocupações gráficas (jornais e 

impressores), bem como na indústria de cartão.  OFellesforbundet tinha 138.000 

membros empregados organizados nas indústrias transformadoras, construção 

civil, agricultura e silvicultura. A fusão tomou a forma de incorporação do NGF na 

estrutura organizacional da Fellesforbundet.

Quando o NGF foi incorporado no Fellesforbundet, isso significava que um 

dos primeiros e mais antigo sindicato na Noruega deixava de existir como uma 

organização independente. O NGF predecessor Sindicato   Norueguês de 

Tipografistas (Norsk Typografforbund), foi fundada em 1882. Mais tarde, mais dois 

sindicatos foram formados dentro do sector gráfico e, em 1966, todos se fundiram 

para criar o NGF. O Fellesforbundet também originário de dos mais antigos sindicatos 

na Noruega, entre outros, o Sindicato Norueguês dos Metalúrgicos e Ferro (Norsk 

Jern-og Metallarbeiderforbund), por um longo tempo o maior sindicato membro  e 

mais poderoso da LO. Em 1988, cinco sindicatos nas indústrias de manufactura, 

construção e agricultura se fundiram para criar o Fellesforbundet. 

As negociações de fusão estavam contra o plano dos crescentes déficits financeiros 

dos fundos de NGF nos últimos anos. Uma razão importante é o declínio da filiação, 

até porque os avanços tecnológicos reduziram o número de funcionários nos 
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sectores profissionais tradicionalmente associados à NGF. Tentativas de recrutar 

novos grupos dentro do sector de tecnologia de  comunicação e informação, tais 

como o estabelecimento dum conceito “sindicato digital” não resolveu a situação. O 

sindicato realizou uma convenção extraordinária nacional em 2002 aprovou medidas 

de poupança de custos, incluindo a redução dos serviços tradicionais prestados 

aos membros e uma reorganização da estrutura organizacional de nível local. No 

entanto, no Outono de 2003, um comité estratégico concluiu que a organização 

não seria capaz de oferecer aos seus membros apoio satisfatório e serviços de 

forma razoável no futuro. O comité concluiu que a melhor alternativa era juntar-se à 

Fellesforbundet.

Sob planos de fusão, o sector gráfico tornou-se uma secção dentro da Fellesforbundet. 

Hoje, Fellesforbundet que tem cinco secções originários dos cinco sindicatos que se 

fundiram em 1988. O acordo de fusão concede a influência significativa da secção 

gráfica sobre questões de negociação e de outros assuntos específicos do sector. 

Tal acordo também faz manter suas estruturas locais organizacionais.

Em 2006, a União Gráfica Norueguesa (Norsk Grafisk Forbund, NGF) juntou-se à 

Federação dos Sindicatos Unidos Noruegueses (Fellesforbundet), o maior sindicato 

do sector privado. O Sindicato dos Trabalhadores dos Hotéis e Restaurantes (Hotel- 

og Restaurantarbeiderforbundet,  DHAA) também deliberou e eventualmente se 

juntou à Fellesforbundet em 2007.

O Fellesforbundet agora organiza principalmente membros na indústria do ferro 

e metal, construção naval, indústria gráfica, hoteleira e restaurantes, indústria de 

tecidos, indústria de calçados, indústria da construção civil, indústria de papel, ramo 

das gráficas, pescas e silvicultura. Mais de 200 diferentes profissões e ocupações 

são cobertos pelo sindicato

O caso da nova união do sector  municipal, Fagforbundet 

Em Outubro de 2002, o Sindicato Norueguês dos Empregados Municipais (Norsk 

Kommuneforbund, NKF) e a Associação Norueguesa de Pessoal de Saúde e 

Assistência Social (Norsk  Helse-og Sosialforbund, NHS) decidiram fundir-se. No 

verão de 2003, um novo sector público sindical foi estabelecido quando o Sindicato 

Norueguês de Empregados Municipais (NKF) e a Associação Norueguesa de 

Pessoal de Saúde e Assistência Social (NHS) se fundiram. O Fagforbundet tem 

300,000 membros, tornando-se no maior sindicato do comércio da Noruega e, 
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quase, duas vezes maior que o segundo maior sindicato da Noruega. Os membros 

trabalham no sector privado para os governos locais e municípios e nos hospitais. 

Aprendizes e estudantes também são bem vindos como membros.

 Os dois sindicatos haviam concluído um acordo de cooperação, no verão de 1998, 

que, entre outros assuntos envolvidos foi deliberação conjunta duma possível fusão. 

Desde então, estes tinham trabalhado fortemente para chegar a uma plataforma 

conjunta para uma nova organização sindical. A cooperação entre os dois sindicatos 

também teve lugar em outras áreas, como nas recentes rodadas de negociação 

colectiva.

O NKF tinha 230,000 membros e já era o maior sindicato na Noruega. Durante 

alguns anos, tem sido uma força influente nas relações laborais. Sua base de 

membros é composto de mais ou menos  por todas ocupações no sector 

municipal de saúde, mas o sindicato, recruta principalmente os empregados sem 

ensino superior. O SNS, com 50.000 membros, por outro lado, se concentra 

principalmente em profissões dominadas por mulheres, como enfermeiras  inscritas 

no estado, com dois a três anos de ensino superior nas áreas de saúde e social. 

O NHS foi anteriormente um sindicato membro da Confederação dos Sindicatos 

Profissionais (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS) mas deixou YS em 

2001. Os associados de ambos NKF e do SUS são essencialmente constituídos 

por mulheres. No entanto, enquanto NKF também organiza algumas profissões 

dominadas por homens dentro de serviços técnicos, a base de associados do SNS 

consiste quase só em mulheres.

Mais de 100 diferentes grupos profissionais são representados no sindicato. A 

principal tarefa de Fagforbundet é garantir que o salário dos membros e as condições 

de trabalho sejm e seguras. O sindicato está agora organizado em quatro secções 

ocupacionais baseadas em divisões:

•	 Divisão de Saúde e Serviços Sociais (SHS)

•	 Divisão para  Igreja, Cultura, Crianças e Juventude (SKKO)

•	 Divisão de Transporte Público e Equipa Técnica (SST)

•	 Divisão para o Escritório e Administração  (SKA)

O sector da saúde e serviços sociais, constituem a maior parte, com mais de 

metade de todos os membros activos. As várias secções gozam de um elevado 
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grau de independência dentro das suas próprias áreas, mas a responsabilidade da 

negociação colectiva é do nível da coordenação. As estruturas básicas de organização 

actuam através das secções, envolvendo todos os membros, independentemente 

das divisões profissionais. A implicação disso é que não existe NKF nem SUS só 

ha que reorganizar a nível central, mas também juntar seus filiaiados ao nível local. 

O novo sindicato também estabeleceu “centros de competência” a nível regional, 

cujos propósitos incluem assistência aos representantes membros sindicais numa 

vasta gama de áreas. O objectivo é transferir recursos de distância dos escritórios 

centrais sindicais em Oslo, para o mais próximo dos membros.

Na reunião de fundação do Sindicato resultante do encontro no verão de 2003, as 

decisões deveriam ser feitas sobre novas regras de organização, a composição 

da liderança e na medida em que a nova organização deveria ser filiada à LO. No 

Congresso da Fundação Fagforbundet, o anterior presidente do NKF, Jan Davidsen, 

foi eleito presidente do novo sindicato, enquanto Stangnes Tove, antigo presidente 

do SNS, foi eleito vice-presidente. A liderança eleita é composta por nove membros, 

seis de NKF e três do NHS.

A principal razão por trás da fusão dos dois sindicatos foi conseguir uma maior 

força política, bem como o aumento da força vice-versa perante o empregador. 

Os interesses do NKF e NHS convergem em muitas áreas e eles recrutam os seus 

membros, em grande medida, entre as mesmas ocupações. Fagforbundet é sem 

dúvida um actor influente na vida profissional norueguesa, com fortes interesses e 

pontos de vista em relação à questões da organização e reestruturação do sector 

público.

Resumo: Fusões sindicais na Noruega

Muitos factores contribuíram para a aceleração de fusões sindicais que ocorreram 

nos últimos anos na Noruega. Provávelmente, o factor mais importante que 

contribui é o facto de que as fronteiras entre os diferentes sindicatos tornou-se 

cada vez mais ténues (fragéis) nos últimos anos como resultado da reorganização e 

desregulamentação do sector público.

Outra razão para a fusão é a percepção de que a criação de organizações de maior 

dimensão permitiria aos sindicatos cuidar melhor dos interesses dos seus membros 

e suas necessidades, especialmente em face da reestruturação contínua e aumento 

da pressão sobre os direitos estabelecidos dos trabalhadores. Através de grandes 
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organizações, os sindicatos acreditam que os seus membros irão beneficiar por 

meio de mais ajuda de custo-eficaz e profissional, enquanto, ao mesmo tempo, ser 

um forte contrapeso vice-versa do lado do empregador. Dificuldades financeiras 

em muitos dos sindicatos eram também uma questão de preocupação que exigiu 

discussões sobre a fusão.

A necessidade de influenciar as relações industriais na Noruega também foi um 

factor que criou grandes sindicatos. Muitas das fusões foram motivados pelo desejo 

de amainar o equilíbrio de poder dentro das principais confederações sindicais. Isto 

porque o nível confederado ainda desempenha um papel importante no mercado 

norueguês de trabalho, principalmente em relação às negociações salariais, mas 

também em outros tipos de relações e cooperação com os empregadores, bem 

como em relação à influência política. 

Resumo: Razões para fusões na Noruega

•	 Fronteiras entre diferentes sindicatos tornaram-se cada vez mais tenues, 
devido à reorganização e desregulamentação do sector público.

•	 A criação de grandes organizações permitirá que os sindicatos cuidem 
melhor os interesses e necessidades dos seus membros.

•	 RUma reestruturação contínua está ocorrendo onde a pressão maior é 
exercida sobre os direitos estabelecidos dos trabalhadores.

•	 Através de  grandes organizações, os  membros podem  obter  mais 
assistência econômica e profissional.

•	 Sendo um forte contrapeso vice-versa do lado do empregador.

•	 Dificuldades em muitos dos  sindicatos interessados têm  forçado a 
questão da agenda de fusões.

•	 Aumentar o  poder  político com  as autoridades, especialmente nos 
sectores industriais.

5.3 Fusões sindicais na África 

A fusão entre a CISL-AFRO e DOAWTU

Duas organizações sindicais regionais, a Confederação Internacional dos Sindicatos 

Livres-Organização Regional Áfricana (CIOSL-AFRO) fundiu- se com a Organização 

Democrática Sindical dos trabalhadores africanos (DOAWTU) para formar uma 
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Organização Sindical Pan-Africana, a Confederação Sindical Internacional - 

Organização Regional Africana (CSI-África) no dia 28 de Novembro de 2007.

A idéia de estabelecer uma nova organização sindical Pan-Africana foi anunciada 

através de uma resolu o Congresso da antiga CISL, realizada em Miyazaki, no Japão 

e pelo Comité Confederal da antiga CMT realizado em Casablanca, Marrocos. Este 

processo foi reforçado pelo mandato conferido pelo décimo quarto Congresso 

de ICFTU-AFRO realizado em Tunis, em Setembro de 2005 e pelo mandato do 

Conselho Geral da DOAWTU.

Como  seguimento a  esses processos, uma reunião conjunta dos  Conselhos 

Executivos das duas organizações regionais foi realizada em Acra, em Outubro de 

2005. A reunião adoptou a Declaração de Acra, que marcou o início das discussões 

para a unificação das duas organizações regionais para formar um   de defeinteresses 

dos trabalhadores em África. O escritório Regional Africano da CISL ficou localizado 

em Nairóbi, no Quênia, enquanto o Secretariado de DOAWTU localizado em Lomé, 

Togo.

No documento intitulado “Declaração Sindical de Accra”, os dois sindicatos africanos  

regionais delinearam o caminho a seguir e que “têm sido obrigados a prosseguir 

com processo dentro dum prazo preciso”. A Declaração de Acra reitera que um 

movimento sindical independente e democrático, deve garantir que seja sempre 

forte como parceiro social, a fim de melhorar, defender e promover os interesses 

dos trabalhadores. A declaração também fala sobre solidariedade sindical, de uma 

melhor união de prestação de serviços aos membros o que exige o mais alto grau 

de mobilização dos trabalhadores, concentração de recursos e uma voz comum 

e unida. A ICFTU-AFRO e DOAWTU foram mandatados para iniciar discussões 

com a Organização da Unidade do SindicatoAfricano(OATUU) e quaisquer outros 

interessados, na promoção da visão. A Declaração de Acra também voltou 

a sublinhar a preocupação dos crescentes níveis de exclusão social, pobreza e 

desemprego em África.

Durante o congresso de fundação da CSI, realizado em Viena no dia 1 de Novembro 

de 2006, a CISL-AFRO e DOAWTU apresentaram uma declaração conjunta e um 

calendário definitivo destacando o compromisso com o estabelecimento duma 

organização sindical regional unificada. Após o Congresso de Viena, as duas 

organizações regionais organizaram actividades conjuntas, incluindo:

45Um Guia sobre os processos de fusões dos sindicatos: Lições da África e da Noruega



•	 Novembro de  2006:  ICFTU-AFRO/DOAWTU/OATUU  reunião realizada em 

Nairobi para se preparar para o Fórum Social Mundial

•	 Janeiro de 2007: O Fórum Social Mundial em Nairóbi

•	 Março de 2007: Reunião sobre HIV e SIDA na África do Sul

•	 Março de 2007: Reunião dos parceiros de cooperação em Lomé

•	 Abril de 2007: Participação na Reunião da Comissão da UA do Sector de 

Trabalho e assuntos Socias Assuntos Sociais em Adis Abeba e da  Conferência 

RegionalAfricana da OIT

•	 Na sessão do Bureau do Conselho Executivo de DOAWTU em Lomé Algumas 

das principais questões discutidas durante o decurso da preparação da fusão 

da CIOSL-AFRO e DOAWTU incluem:

•	 Estabelecimento de uma Equipa de Gestão para trabalhar  no Centro de 

Formação da DOAWTU em Lomé.

•	 Questões do pessoal para servir a nova organização, o que significava que 

ambas organizações regionais têriam de reduzir o seu pessoal.

•	 Local do congresso de fundação; O Congresso Sindical de Gana (GTUC) se 

ofereceu a sediar a dissolução do Congressos da CIOSL-AFRO e DOAWTU e 

o Congresso Fundação.

•	 Os Congressos de dissolução e fundação seriam realizados nos dia 26, 27 e 29 

de Novembro de 2007, respectivamente.

Assim, a Organização Regional Africana da Confederação Sindical Internacional 

(CSI-África) foi fundada na sequência de uma fusão entre a antiga ICFTU-AFRO e 

DOAWTU em Accra, Gana no dia 27 de Novembro de 2007. Actualmente, a CSI- 

África representa 16 milhões de trabalhadores organizados em 88 centros sindicais 

em 46 países africanos.

A  visão  da  CSI-África é  alcançar uma organização sindical regional unida,  

democrática  e  independente que trabalha para o bem-estar de todos os 

trabalhadores africanos,  num mundo onde todos podem realizar todo o seu potencial 

em condições de justiça, igualdade, liberdade e social. A organização estabeleceu 

uma missão de fortalecer os sindicatos em África e fornecer uma voz comum para 

todos os trabalhadores africanos para realizar um ambiente de trabalho saudável e 
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seguro e uma vida digna para todos, combatendo todas as formas de exploração 

e discriminação, defendendo os direitos sindicais, humanos, promovendo a justiça 

social, paz, democracia e seguir a preservação do meio ambiente.

 A CSI-África iniciou um projecto de pesquisa organizacional que visa unir federações 

sindicais e sindicatos de todo o continente para construir um forte movimento 

sindical  no continente.

A Fusão da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores da 
Libéria e o Congresso de Sindicatos Nacionais da Libéria

Tens a certeza que vamos chegar ao nosso destino?
A Libéria foi fundado por libertos escravos americanos e das Caraíbas e é a mais 

antiga república da África. É um país de baixo rendimento fortemente dependente 
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de ajuda externa. A guerra civil e a má gestão do governo destruiu grande parte da 

economia da Libéria, especialmente as infra-estruturas. Na verdade, a Libéria se 

tornou mais conhecida nos anos 1990 por causa dasua gerra civil longa e ruinosa 

incluindo o seu papel na rebelião na vizinha Serra Leoa. Diz-se que a Libéria tem 

uma população de cerca de 4,1 milhões de população (2011), com uma força de 

trabalho de cerca de 1,4 milhões de pessoas.

Os sindicatos da Libéria têm passado uma história atribulada. A primeira organização 

representante dos  trabalhadores no  país foi oSindicato dos Trabalhadores Mecânicos 

e Afins da  Libéria. A primeira  Central do Congresso da Organização Industrial, foi 

criado em 1962, mas sem a participação do Sindicato dos Trabalhadores Mecânicos 

e Afins. Devido à insatisfação com a liderança do CIO, uma nova central nacional do 

Congresso dos Trabalhadores dos Estados Unidos (UWC), surgiu em 1974. Após a 

persuasão do falecido Presidente William Tolbert R. Jr, uma outra central, Federação 

Nacional dos Sindicatos da Libéria (LFTU) foi formada em 1976.

No entanto, em Maio de 1977, houve uma necessidade de fusões entre LFTU e 

UWC e uma comissão conjunta foi criada para elaborar os estatutos. Isso levou à 

criação da Federação Sindical de Trabalhadores da Libéria (LFLU) numa convenção 

nacional no dia 26 de Fevereiro de 1980. A convenção elegeu funcionários interinos 

por um período dum ano.

LFLU existia como o única central sindicanal nacional na Libéria até 1993 ate 

quando um grupo dissidente formou o Congresso do Sindicato Nacional da Libéria 

(CONATUL). Dez sindicatos nacionais são filiados à LFLU, enquanto CONATUL tem 

cinco filiados. A nível internacional, o LFLU foi filiado da CISL e o CONATUL ao CMT.

Após a solução negociada da crise na Libéria, no quadro do processo de paz da 

CEDEAO para a Libéria e sob os auspícios do Acordo de Paz de Accra, foi necessário 

que os sindicatos seleccionassem um representante para a Assembleia Nacional de 

Transição Legislativa. Para cumprir esta obrigação a LFLU, sindicatos de CONATUL 

e independentes realizaram uma eleição em Setembro de 2003. Este foi o início 

duma colaboração entre LFLU e CONATUL e estabelecimento do Secretariado de 

Organização de Trabalhadores.

Uma série de reuniões de consulta foram realizadas pelo Secretariado, o que levou 

a uma ligação mais forte entre os dois centros nacionais. Em 2005, as duas centrais 

solicitaram recursos do Centro Americano para a Solidariedade  Internacional  
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(ACILS) para facilitar um workshop de um dia no período que antecedeu as 

eleições presidenciais na Libéria no mesmo ano. Após as eleições, o Secretariado 

foi mandatado para ser um comité de coordenação e de das modalidades dum 

processo de fusão envolvendo os dois sindicatos. A comissão apresentou o seu 

relatório ao Governo da Libéria, a  Organização Internacional do Trabalho e outras  

organizações internacionais no dia 14 de Outubro de 2006. Na sequência deste 

relatório, seis pessoas foram indicadas para um Comité Organizador do Congresso 

criado, composto do pessoal de seis a partir da liderança de topo das duas 

organizações sindicais.

A necessidade dos sindicatos abordarem as propostas de fusões e melhorar sua 

capacitação foi ainda agravada pelas intenções do governo actual em relação as 

revisões da legislação laboral. Considerou-se que os sindicatos precisam ter uma 

voz unida para traçarem seu próprio destino e suportar os numerosos problemas 

enfrentados pelos trabalhadores, enfrentar os efeitos adversos da construção da 

nação pós-conflito e do processo de desenvolvimento, enquanto ao mesmo tempo 

mantendo a identidade e a única estrutura do movimento operário.

Em Junho de 2007, uma missão foi realizada pelo Secretariado de Actividades 

dos Trabalhadores da OIT (OIT / ACTRAV), em resposta a solicitações feitas por 

sindicatos na Libéria para o Escritório da OIT em Abuja. O Escritório da OIT em 

Abuja, por sua vez se aproximou a OIT / ACTRAV para apoio técnico. Os principais 

objectivos da missão foram: (i) avaliar  as necessidades dos trabalhadores sindicais 

da Libéria,  (ii) aconselhar sobre o processo da elaboração dos estatutos, roteiro 

para fusão dos sindicatos, proposta de criação de estruturas sindicais e como 

conduzir um congresso bem sucedido e (iii) iniciar  o desenvolvimento dum plano 

estratégico de médio prazo para o desenvolvimento sindical na Libéria.

A Comissão Conjunta da elaboração dos estatutos (composta de sete membros) foi 

formada no início da semana da missão. O principal objectivo da comissão era lidar 

com questões estatutárias concernentes à fusão dos dois sindicatos nacionais. A 

composição da comissão foi equilibrada  pois,  tinha tomado em conta as diferentes 

dimensões dos dois sindicatos (jovens, mulheres, educação, liderança e experiência 

sindical). Os principais termos de referência para a comissão incluiam a necessidade 

de conceber os Artigos de Incorporação (inventário de activos e passivos, a partilha 

de poder, concessões); Projecto de dos estatutos e garantir a linguagem sensível 

ao gênero.
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A essência da discussão que se seguiu durante a reunião com a comissão pode ser 

resumida da seguinte forma:

•	 Os Artigos da fusão teriam que ser discutidos e aprovados ao nível da central 

sindical e não no nível dos sindicato nacional, como anteriormente entendia a 

comissão;

•	 Iniciar discussões e envolver os sindicatos independentes ou não-alinhados no 

processo de fusão;

•	 Considerar o aumento de membros da comissão por mais dois membros (de 

preferência os dois serem mulheres para o equilíbrio de gênero), para assumir 

representantes do conselho dos sindicatos independentes e não-alinhados;

•	 Elaborar um projecto zero (inicial) dos artigos dos estatutos da fusão  e 

apresentar aos parceiros (principalmente à OIT para as contrbuições adicionais) 

até 10 Julho de 2007;

•	 Preparar um primeiro esboço dos artigos da fusão e os estatutos e submeter 

ao Secretariado da Organização dos Trabalhadores entre 27-29 de Julho de 

2007, e

•	 Projectar um estatuto que resulte basicamente do “casamento” dos estatatutos 

das duas centrais sindicais existentes na Libéria, com artigos adicionais a serem 

replicados no Congresso Sindical de Gana.

A missão da ACTRAV estabeleceu um processo de duas vias:

(a) O projecto dos artigos da fusão:

Os Artigos da fusão são destinados a fazer o inventário de activos e passivos, 

a partilha de poder, e as concessões que seriam assumidas pela nova 

organização resultante da fusão. Os Artigos da fusão também precisam ser 

discutidos e aprovados pela direcção nacional, composta pelas duas centrais 

nacionais e quaisquer outros sindicatos independentes que podem ter 

participado no processo de negociação. Foi acordado que um projecto dos 

artigos da fusão seria enviado para  OIT / ACTRAV no 10 de Julho de 2007.

(b) Elaborar o Projecto de estatutos e submeter à Secretariado da Organização de 

Trabalhadores 27-29 Julho 2007.

O Projecto dos estatutos deve garantir uma linguagem sensível ao género. O projecto 
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dos estatutos deve basicamente fazer o “casamento” dos estatutos sindicais das 

duas centrais existentes na Liberia com artigos adicionais replicados do Congresso 

dos Trabalhadores do Ghana.

 As observações e sugestões a serem feitas sobre os artigos da fusão e do projecto 

dos estatutos seriam incorporadas pela Comissão Conjunta dos estatutos para 

novas discussões num  seminário a ser realizado em Agosto ou Setembro de 2007. 

O seminário proposto será facilitado pela ACTRAV e Escritório da OIT em Abuja.

Adicionalmente, a missão reiterou algumas das actividades destinadas para o 

congresso da fusão. Estas incluíram uma visita de estudo ao Congresso Sindical 

de Gana (GTUC) realizado com o apoio do Escritório da OIT em Abuja em Maio 

de 2007. Os objectivos da visita de estudo incluiam: (i)  partilha de informações 

sobre melhores práticas e colher experiência, (ii) o conhecimento ganho das suas 

estruturas em termos de papéis e funções, controlo interno, gestão financeira, 

legislações laboral, organização e administração de programas nacionais e 

regionais para orientar na elaboração e desenvolvimento, a médio prazo, dos planos 

de capacitação de trabalho para a fusão, (iii) a forma de uma única estrutura de 

trabalho central de trabalhadores na Libéria, e (iv) a aprender sobre a formação 

específica e programas de capacitação, estilos de liderança ,  informação, educação 

e programas de educação cívica.

A OIT apoiou por um workshop de capacitação a LFLU e CONATUL em Agosto de 

2007 para permitir que os sindicatos possam analisar e aperfeiçoar o seu projecto 

de estatutos e Artigos da fusão. O workshop reuniu a Comissão Executiva Provisória 

dos dois sindicatos e seus filiaados em toda  Libéria para desenvolver uma visão 

consolidada do projecto dos estatutos e Artigos da fusão.

Mais apoio também foi fornecido pela OIT em forma dum workshop  de nível 

elevado  de planificação estratégica, realizado pela OIT em Setembro de 2007 com 

o objectivo principal de finalizar os estatutos sindicais e Artigos da fusão. Como 

resultado deste workshop, as duas centrais assinaram uma resolução de fusão e  

dissolução de LFLU e CONATUL e criaram novo Congresso de Trabalhadores da 

Libéria (LLC) como uma única central para todos os trabalhadores na Libéria.

51Um Guia sobre os processos de fusões dos sindicatos: Lições da África e da Noruega



Condado de Montserrado
República de Libéria
21 de Setembro, 2007

SECRETÁRIADO SINDICAL ORGANIZADO

RESOLUÇÃO SOBRE
FUSÃO DA FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DA LIBÉRIA (LFLU) E O 

CONGRESSO DOS SINDICATOS NACIONAIS DA LIBÉRIA (CONATUL)

INTRODUÇÃO

O Secretariado Sindical Organizado convocou cinco dias de workshop financiado 

pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) que teve lugar no Convento do 

Centro de Retiro de Santa Teresa de 17 a 21 de Setembro de 2007 e decidiu-se que 

a partir deste dia 21 de Setembro 2007, as duas Centrais Sindicais Nacionais da 

Libéria, nomeadamente a Federação dos Sindicais da Libéria (LFLU) e o Congresso 

Nacional dos Sindicatos da Libéria (CONATUL) para o intento e propósito de 

promover a unidade, o movimento pacífico e ordeiro na Libéria, e dignidade do 

sindicato mantendo a única e genuina Central Sindical Nacional, acordam em 

estabelecer o Congresso Sindical Nacional de Libéria (LLC).

Artigo 1: Propósito e Intento 

A intenção e propósito dos membros nesta resolução é promover a unidade, 

regulamentar a criação do movimento pacífico na Libéria, ter uma compreenção total, 

na abordagem das questões pertinentes aos trabalhadores na unida e determinados 

numa frente pela dignidade sindical, mantendo a única e genuina Centro Sindical 

Nacional que será independente do controlo externo ou dominação e  que decide 

suas políticas e acções em reação as necesidades verdadeiras dos trabalhadores. 

Fazendo isto, as partes perderão suas entidades originais da Federação Sindical 

de Libéria (LFLU) e do Congresso Sindical Nacional da Libéria (CONATUL) e serão 

substituido pela nova Central Sindical Nacional que se chamará Congresso Nacional 

dos Sindicatos da Libéria, estabelecido pelos estatutos e regulamento interno como 

resultado desta fusão.
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Artigo 2: Bens Activos e Passivos

Todos activos e passivos proveniêntes da LFLU e CONATUL, incluindo finanças, 

contas bancárias, contratos, programas e valores materiais durante o período da sua 

existência, automaticamente serão considerados fundidos e absorvidos. Portanto, 

ambas organizações e partes desta resolução não terão autoridade destes bens ou 

serem responsaveis de tais passivos, mas por outro lado a Central Sindical Nacional 

sendo estabelecido por ambas partes tomará controlo de todos bens activos e 

passivos da LFLU e CONATUL.

Artigo 3: Escritório & Localização

O escritório da nova Central Sindical da Libéria, para o propósito desta fusão, 

será localizado no Centro Sindical de J. B. McGill, na Rua Somalia, Gardenersville 

Freeway, Monróvia, Libéria.

Artgo 4: Partilha de Posição

As posições do escritório nacional obtidas através de eleições da Central Sindical 

Nacional serão indicadas e divididas entre as partes desta resolução no termo dos 

primeiros (4) anos no escritório, para propósito da fusão. Portanto, os oficiais do 

novo Congresso Sindical da Libéria serão eleitos de acordo com as provisões dos 

estatutos e regulamentos internos estabelecidos na nova Central Sindical.

Mesmo assim, os poderes, autoridade, as funções dos oficiais provenientes desta 

fusão e outros aranjos, serão de acordo e em confirmidade com os estatutos e 

regulamentos internos da nova Central Sindical como foram eleitos.

Artigo 5: Alocação das Posições do Escritório Nacional

Para o propósito desta resolução, no primeiro termo/mandato do escritório, as 

posições por eleição do escritório nacional serão designidas pelas partes desta 

resolução da seguinte forma:
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LFLU  CONATUL

1. Vice Presidente Geral 1. Presidente Geral

2. Secretário Geral 2.Vice Secretário Geral

3. Presidente, Conselho Executivo  3. Tesoureiro Geral

4. Presidente, Comité das Mulheres  4. Oficial do Escritório das Mulheres

5. Presidente, Comité da Juventude 5. Director da Juventude

A criação de departamentos especializados e a indicação dos oficiais para tais 

departamentos e seus empregados será feita de acordo com provisões dos estatutos 

e regulamentos da nova Central Sindical de Libéria de acordo com disponibilidade 

de fundos para manter o pessoal e respectivas funções.

Para a continuidade do processo de fusão, as partes desta resolução submeterão 

os nomes das pessoas nomeadas para o Secretariado Sindical Organizado não 

antes de Setembro 28 de 2007.

Artigo 6: Dissolução

Mediante a assinatura desta resolução, as partes serão dissolvidas e continuirão 

dissolvidas para sempre.

Artigo 7: Signatórios

Todas provisões e termos desta resolução aqui mutualmente concordadas entre LFLU 

e CONATUL, assinadas pelos representantes de ambas partes, que devidamente 

foram autorizadas a executar as mesmas em nome da LFLU e CONUTAL.

O comprimento desta resolução será totalmente observado pela LFLU e CONATUL 

e por todos seus sindicais filiados, e é responsibilidade colectiva das partes ver que 

tais resoluções são cumpridas por todas partes no espírito e na letra do propósito 

e intentos desta resolução e que concordaram com esta resolução de boa fé e 

intenção.
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Baseando nas evidências, nós fixamos as nossas assinaturas:

Datado neste dia 21 de Setembro do Ano Domino 2007 na Cidade de Monróvia, 

Condado de Montserrado, República de Libéria.  

Para e em nome da Federação Sindical da  Para e em nome do Congresso 
Libéria       Sindical Nacional da Libéria           
                                                                        

 G.Isaac Williams                                                 Jerry R. B. Duplaye
Secretário Geral                                                        Secretário Geral

Aloysius S Kie                                                            J. Nyemah Natt
Presidente Geral                                                      Presidente Interino

                                                        
Observadores Internacionais:

Dr. Mohammed Mwamadzingo
Especialista Regional sobre Educação dos Trabalhadores

Organização Internacional do Trabalho, Pretória

David Kwabia Dorkenoo
Chefe de Departamento Internacional

Congresso Sindical, Ghana

Membros do Comité da Resolução
1. Ophelia Capenter – CONATUL (Presidente)
2. Edwin B. CISCO – LFLU (Secretário)
3. Edith K. Ankrah – LFLU
4. Anthony B. Taweh – CONATUL
5. George Gibson – Sindicatos Independentes
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Imediatamente após o seminário da OIT, o ACILS, os trabalhadores americanos da 

United Steel e o Congresso Sindical do Gana enviaram delegados para a Libéria 

para assistir à fusão. Na verdade, os sindicatos realizaram uma eleição para um 

grupo de oficiais do LLC no dia 27 de Setembro de 2007. No entanto, as eleições 

deram a luz a dois grupos rivais de liderança. Na segunda-feira do dia 1 de Outubro, 

2007, os dois grupos submeteram ao Ministério de Trabalho duas listas separadas 

de líderes para nova a liderança do LLC. Assim, o resultado de fusão não teve 

sustentou.

Sob intervenção do Ministro do Trabalho, e os aconselhentos dos sindicalistas 

visitantes, novos princípios orientadores foram sugeridos. Isto envolveu registo de 

Patrimônio do Sindicato, a seleção de novos funcionários, revisão dos procedimentos 

estatutarios e seguí-los para a selecção de novos candidatos, encerramento das 

cláusulas de fusão. Estes princípios orientadores foram unanimamente aceites 

pelos sindicatos e pelo ministério como melhor caminho a seguir. Os dois sindicatos 

assumiram o compromisso de voltar e ter seus órgãos rever todas as disposições 

dos documentos de fusão desenvolvidos e trabalhar nos detalhes para uma 

discussão mais aprofundada, respondendo aos pontos acima mencionas.

Após uma série de consultas, o primeiro Congresso Nacional de Unificação da 

Libéria foi realizado de 21 a 23 de Maio de 2008. As duas Centrais Nacionais foram 

dissolvidas e 13 oficiais foram eleitos e encarregues como liderança fundadora do 

Congresso Nacional dos Sindicatos da Libéria. 
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A fusão de sindicatos nacionais no Zimbabwe

Zimbabwe é um país do interior no sul da África, com uma população de 12,6 

milhões e uma força de trabalho de 3,0 milhões. Estima-se que mais de 3 milhões 

de zimbabweanos estão a viver fora do país. A porporção de desemprego não é 

exactamente conhecida, mas estima-se ser muito alta, cerca 95%, com a maioria 

dos desempregados sendo jovens de ambos sexos na faixa etária de 15-24 anos. 

Estratégias e programas adoptados para lidar com o desemprego, o subemprego, 

eradicação da pobreza não têm conseguido travar e inverter o flagelo. A maioria dos 

zimbabweanos tem sua sobrevivência no sector informal.

O perfil econômico recente do Zimbábwe tem sido caracterizado por uma grande 

variedade de difíceis problemas econômicos. Os desafios vão desde o envolvimento 

na guerra da RDC entre 1998 e 2002, que drenou centenas de milhões de dólares 

da economia, o programa caótico e violento de reforma da terra que muito danificou 

o sector agrícolo comercial, a impressão de rotina de dinheiro Reserve Bank do 

Zimbabwe (RBZ) para financiar o déficit orçamental, causando maior hiperinflação 

agravado entre os anos de 2003 a 2009. A economia se deteriorou para uma 

situacao de uma das economias mais fortes da África para a pior do mundo.

O governo de poder de coligação formado em Fevereiro de 2009 trouxe algumas 

melhorias económicas, incluindo a cessação da hiperinflação eliminando o uso do 

Dólar zimbabweano e a remoção de controlos de preços. Em 2010, a economia 

registou seu primeiro crescimento da década, mas continuará refém da melhoria 

política da sua execução.

Quando o Zimbábwe ganhou sua independência política em 1980, havia seis 

centrais sindicais nacionais. Todas elas fundidas no Congresso dos Sindicatos 

do Zimbabwe (ZCTU) em 1981. No entanto, o governo patrocinou a formação da 
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Federação dos Sindicatos do Zimbabwe (ZFTU) em 1998, substancialmente com a 

intenção de promover sindicatos dissidentes e enfraquecer o ZCTU.

O ZCTU tem uma base de membros de 34 sindicatos filiados, cujo total de filiação 

declarada em 07 Maio de 2010 foi de 238.998. O declínio geral de numero de 

mebros dos sindicatos havia começado anos atrás em 1998, o mesmo, é atribuído 

em grande parte ao declínio econômico, mortes resultantes de HIV / SIDA e ao 

surgimento de sindicatos dissidentes liderados por ZFTU. De notar que, no contexto 

do projecto de cooperação entre a LO-Noruega e ZCTU para o período 2006-2009, 

um dos objectivos era ter poucos sindicatos, mas maiore e mais forte através de 

fusões e incorporações.

Tendo notado a redução do número de membros e o declínio das associações 

sindicais, o VI Congresso Geral do ZCTU aprovou uma resolução que visava apoiar 

e promover a fusão de sindicatos das mesmas indústrias ou afins. A resolução 

também foi influenciada pelas tendências globais de fusões sindicais.

Para facilitar o processo de fusão, os sindicatos foram agrupados nos seguintes 

sectores:

Alimenao

•	 Sindicato dos Trabalhadores de Hoteis e Catering do Zimbabwe  

•	 Federação Sindical dos Trabalhadores Alimentares do Zimbábwe 
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•	 Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Geral e Plantação de Zimbábwe 

•	 Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Tabaco 

•	 Sindicato dos Trabalhadores Domésticos Aliados 

Transporte

•	 Sindicato Geral dos Trabalhadores dos Transportes 

•	 Sindicato Ferroviário dos Artesaos 

•	 Associação Ferroviária dos Enginheiros 

•	 Sindicato dos Trabalhadores Unidos dos Caminhos de Ferro do Zimbábwe  

•	 Pessoal  operacional dos Caminhos de Ferro

Metal

•	 Sindicato dos Trabalhadores de Engenharia Nacional  

•	 Sindicato de Fabrificação de Viaturas 

•	 Sindicato dos Trabalhadores de Energia e afins do Zimbábwe

Finanças e Bancos

•	 União de Trabalhadores dos Bancos e Afins do Zimbabwe

•	 Sindicato dos Trabalhadores do Comercio do Zimbábwe 

•	 Sindicato dos Jornalistas do Zimbábwe

Química, Energia e Minas

•	 Sindicato dos Trabalhadores  Químicos, Plásticos  e Afins do Zimbábwe 

•	 Sindicato dos Trabalhadores de Celulose e Papel de Zimbábwe 

•	  Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Minas do Zimbábwe 

Madeira, Arquitetura e Construção

•	 Sindicato dos Trabalhadores de Cimento e Cal do Zimbábwe

•	 Sindicato dos Trabalhadores da Construção e Afins do Zimbábwe 

•	 Sindicato de Móveis , Madeira  e Afins do Zimbábwe 
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Vestuário, Tecido e Couro

•	 Sindicato de Tecidos do Zimbábwe 

•	 Sindicato Nacional de Industria de Roupas 

Embora tenha havido algumas dificuldades operacionais associadas à processos 

de fusões e incorporações no Zimbábwe, o ZCTU conseguiu facilitar a fusão de 

sindicatos em alguns dos sectores alvos. Isto incluiu a criação do Sindicato da 

Federação dos Trabalhadores de Alimentacao e Afins, que reuniu 14 grupos num 

sindicato. Há também o Sindicato dos Trabalhadores do Conselho Urbano do 

Zimbábwe, que se fundiu com 19 sindicatos individuais que estavam operando num 

determinado distrito ou cidade.

Provavelmente, o melhor exemplo duma fusão no Zimbabué é a formação do 

Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, Energia e Afins do Zimbabué (ZMEAWU). 

O ZMEAWU realizou o seu congresso constitutivo em Fevereiro de 2007. Os sindicatos 

que participaram na formação são o Congresso Nacional dos Trabalhadores da 

Engenharia (retirado da fusão devido a divergências sobre o processo), Sindicato dos 

Trabalhadores da Rádio, Televisão e Eletrônicos, Sindicato da Fabricação de Viaturas 

(retirado da fusão devido a falta de vontade política por parte da liderança deste 

sindicato), o Sindicato dos Trabalhadores das Minas (declarada falta de interesse), 

Electricidade do Zimbabué e Sindicato dos Trabalhadores de Energia do Zimbabué 

(retirou-se um dia antes do Congresso alegando falta de mandato), Sindicato dos 

Trabalhadores do Automóveis de Zimbabué, Sindicato dos Trabalhadores de Ferro 

e Aço do Zimbabué. 

Na criação da fusão, oito sindicatos estiveram envolvidos, mas apenas quatro 

conseguiram se fundir: Eletrônica (800 membros), Automotivo (2.500 membros), 

Ferro e Ligas (2.300 membros), e Ferro e Aço (2.600 membros).

Os principais processos de fusão podem ser descritos da seguinte forma: 

•	 Pré fusão: Lidando com os sindicatos status quo (situação actual) 

•	 Planeamento da fusão : Lidar com as incertezas, tropeços e expectativas 

•	 Fusão inicial: Lidando com a distribuição de poder, as estruturas e  organograma 

do sindicato 
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•	 Rescaldo fusão: Lidando com o “nós e eles” atitude. 

Os seguintes desafios foram associados aos processos de fusão: 

•	 Parece que os workshops educacionais de capacitação so tem como alvo a 

liderança 

•	 Fusões  não movidas a partir duma perspectiva de filiação de membros  

•	 Alguns membros sindicalistas a tempo inteiro (funcionários) estavam resistindo 

a fusão 

•	 Primeiras eleições não foram democráticas, como sectores tiveram trasnferir 

pessoas  

•	 O organograma do sindicato resultante da fusão  não estava claro 

•	 Um ramo se afastou da fusão, alegando a falta de participação de ZMEAWU no 

Conselho de Negociação Colectiva 

•	 No processo de fusão dos sindicatos,  as associações dos empregadores não 

foram orientados a fazer o mesmo. 

Há processos em curso para criar Sindicatos unificados sob o patrocínio do IF Metal 

da Suécia. Até a data, os passos seguintes foram realizados: 

•	 Um memorando de entendimento foi assinado entre NEWU e ZMEAWU 

•	 NEWU e ZMEAWU desenvolveram conjuntamente um plano estratégico para a 

fusão e implementação das actividades 

•	 Os dois sindicatos realizaram treinamento conjunto e educativo 

•	 Estabelecidos estruturas comuns dos trabalhadores jovens 

•	 Actualmente envolvidos numa auditoria sobre filiação sindical, bens activos, 

passivos, móveis e bens imóveis e o âmbito de cobertura 

•	 Prevê-se que os sindicatos se fundem para formar um grande sindicato de 

metal no Zimbabué em 2012.
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O processo do estabelecimento sindical no Sector Público de Zanzibar
 

Zanzibar está situado ao largo da costa Leste Africano, no Oceano Índico e faz parte 

da República Unida da Tanzânia. Nos termos da Constituição da República Unida da 

Tanzânia, Zanzibar mantém seu próprio governo autônomo. O Governo de Zanzibar 

é totalmente responsável pela gestão do desenvolvimento sócio-econômico de 

todo seu povo, formula e implementa os seus próprios planos de desenvolvimento, 

faz seu próprio orçamento, mantém e controla as suas próprias reservas de divisas 

estrangeiras, e é responsável pela manutenção da dívida externa. 

No entanto, a sua identidade autônoma, específicamente em questões sensíveis 

como defesa e de assuntos externos são regulados pelo Governo da União, em Dar 

es Salaam.

Zanzibar é composto por duas ilhas principais, a Unguja (também conhecido 

simplesmente como Zanzibar) e Pemba,existem ainda outras numerosas 

pequenas ilhas. A população de Zanzibar é aproximadamente 1,275 milhões, com 

uma porporção de crescimento anual de 3,1%. Zanzibar é um dos países mais 

densamente povoados na África.

O 2006 o Inquérito Integrado do Trabalho (ILFS) mostrou que um total de 513.032 

pessoas foram consideradas economicamente activas fora da população activa num 

total de 614.987 pessoas. A maioria delas (60,1%) foi encontrada nas áreas rurais. 

Trabalhadores do sexo masculino dominam o mercado de empregado (51,5%). O 

desemprego é de 5,5%.

A actual estrutura dos sindicatos em Zanzibar é altamente imputável à decisão do 

Parlamento da Tanzânia, de 1998 (Lei Sindical de 1998) que proibia o “casamento” 

histórico entre os trabalhadores da Tanzânia continental e os de Zanzibar, sob 

o pretexto de que as questões de trabalho não foram acomodadas na União. 
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Consequentemente, a Casa dos Representantes de  Zanzibar foi  obrigada a 

promulgar Lei Sindical no. º 4 de 2001 de Zanzibar, que permitiu inscrição dos 

sindicatos nas ilhas. Posteriormente, o então Centro Unitário Sindical e seus 

afiliados, sindicatos nacionais foram obrigados a se separarem.

Devido a essas mudanças institucionais, os trabalhadores em Zanzibar foram 

tecnicamente obrigados a começar uma nova iniciativa no desenvolvimento de 

actividades sindicais por si próprios. Antes disso, as operações sindicais estavam 

presentes e operacionais em toda República Unida da Tanzâna com sede de todos 

os sindicatos em Dar – es - Salaam.

Esta nova realidade criou uma necessidade urgente de reviver as actividades 

sindicais independentes em Zanzibar. Um monte de trabalho tinha que ser feito 

na organização de trabalhadores em Zanzibar. As actividades de organização 

envolveram a identificação e localização onde os trabalhadores estavam, sensibilizar 

e educá- los sobre a importância da organização sindical.

Consequentemente, os  trabalhadores organizaram-se em  Zanzibar, sindicatos 

diferentes, sob a nova Lei Sindical n º 4 de 2001. Posteriormente, nove sindicatos 

se uniram para formar o Congresso Sindical de Zanzibar (ZATUC).

Um levantamento inicial realizado pelo centro nacional (Congresso Sindical de 

Zanzibar, ZATUC) em 2009 mostrou que houve um crescimento impressionante de 

filiação sindical, dos 13.759 membros em 2006 para 17.234 membros em

2009. O maior aumento foi reportado pelos Sindicatos de Professores de Zanzibar 

(ZATU), cuja participação aumentou de 5.060 para 5.327 durante o período em 

análise.

No entanto, apesar do crescimento constante na filiação sindical, há temores entre a 

liderança de ZATUC com tendências descendentes que poderão ocorrer devido ao 

surgimento de choques económicos associados com a crise económica e financeira 

e os efeitos dos apagões prolongados em Zanzibar. Além disso, filiação reduzida 

poderia ser atribuída a rigorosas medidas de reforma econômica e reformas no 

sector público que já estão resultando em redução massiva de despesas.

O declínio no número de membros pode ser ainda mais agravado pela promulgação 

de novos “investidor amigável”, estatutos destinados a desregulamentação do 

mercado de trabalho. O cenário do mercado de trabalho pode tornar-se hostil aos 

sindicatos, tornando-se difícil para os sindicatos organizarem-se livremente. 
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E aqui estamos!

FUSÃO

FUSÃO 

ANUNCIADA
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Práticas investidoras actuais, como a contratação em regime de contrato e de 

precarização do trabalho podem ter impacto negativo sobre a filiação sindical. 

Outros factores, como a pandemia do HIV / SIDA, as aposentações, o desperdício 

natural e o crescimento da economia informal também podem afectar a filiação 

sindical.

Consequentemente, o declínio da filiação sindical vai afectar os níveis muito baixos 

de finanças sindicais e respectivas operações. Já existe um conflito interno que 

divide os sindicatos, especialmente nos sectores de turismo e entretenimento.

É neste contexto de declínio da densidade e poder que a liderança sindical em 

Zanzibar que se desenvolveu num debate sobre a sua sobrevivência. O movimento 

de fusão e consolidação de sindicatos nacionais tomou agora um papel mais 

dinâmico: Este processo teve início em 2002, mas tem sido lento. 

Em 2005, ZATUC colocou a fusão como prioridade em seu Plano Estratégico para 

o período 2006-2009 e, novamente para o período 2009-2012. Desde o início de 

2009, um grupo de trabalho foi estabelecido que conseguiu agilizar o processo. 

Houve um entendimento geral com a liderança do centro nacional para converter os 

actuais nove sindicatos nacionais em quatro sindicatos maiores para ser compostos 

pelo Sindicato do Sector Público (RAAWU-Z, ZALGWU, ZUPHE e ZPAWU), Sindicato 

do Sector Privado (a ser composta por COTWU-ZNZ, Tuico-Z e ZATHOCODAWU), 

Sindicato dos Professores de Zanzibar (ZATU), e Sindicato dos Marinheiros (Tasu-Z). 

A declaração de fusão foi aprovada nos Comités Centrais dos quatro sindicatos 

dos sectores públicos em Agosto de 2009. Três sindicatos (ZALGWU, RAAWU-Z e 

ZPAWU) aprovaram a declaração sobre a fusão, mas a direccao do ZUPHE rejeitou 

o processo. Isto exigiu a criação duma nova equipa para substituir os participantes 

de ZUPHE. Algumas das actividades realizadas desde 2009 incluem a sensibilização 

sobre o conteúdo da declaração de fusão para os líderes das representações e 

membros da base, reuniões de Comités Centrais e direccoes dos sindicatos para 

preparar o Congresso inaugural, bem como o Congresso de dissolução dos três 

sindicatos.

O Sindicato do Sector Público de Zanzibar agora está sendo considerado para 

registo por parte do Ministério do Trabalho. 
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Ah! Certamente a nossa fusão não nos provedencia com 
rico e saudoso Menu para todos nós!
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O recém-formado Congresso dos Sindicatos da Suazilândia

O reino da Suazilândia é um dos últimos remanescentes no mundo de monarquias 
absolutas. O Rei Mswati III governa por meio de decreto sobre seus 1,4 milhões 
habitantes, a maioria dos quais vivem no campo e seguem as formas tradicionais 
de vida. O país vem passando por crises de agitação política, econômica e social 
desde o início de 1990, que reduziu o padrão de vida da sua população.

A força de trabalho na Suazilândia é de cerca de 460 mil, com 70% dos trabalhadores 
no sector agrícolo. O desemprego foi estimado ser 40% em 2007.

A Federação dos Sindicatos da Swazilândia (SFTU) foi, historicamente, a única 
federação de trabalhadores na Suazilândia até 1994,  quando  Federação do 
Trabalhadores de Suazilândia  (SFL) foi formada por alguns filiados da Federação. 

Afiliadas de SFTU foram retirados em todos os sectores organizados, para salvar 
o sindicato dos professores (Associação Nacional de Professores de Suazilândia, 
SNAT), que nunca fez parte da federação. Quando o SFL foi criado, sua 
participação foi constituida principalmente pelas instituições bancárias e financeiras, 
manufactureiras, informais, pessoas em idade escolar e pessoal não académico nas 
faculdades. 

A razão para disafiliação do SFTU foi derivado da falta de cumprimento dos 27 
exigências apresentadas pela SFTU ao governo, que, entre outras questões, exigiam 
reformas democráticas e assugurar uma rede de segurança para os pobres. O SFL 
também procurou olhar por uma melhor administração dos sindicatos, que segundo 
eles se teria degenerado dentro do SFTU. Alegou ainda que tudo dentro do SFTU 
estava centrada numa pessoa, o Secretário- Geral e que outros foram mantidos 
na escuridão e não sabiam o que estava acontecendo na sua própria organização.

Por volta de 2003, as duas Centrais Nacionais em colaboração com SNAT 
começaram programas conjuntos nacionais de cooperação que envolveu acções 
de protesto, as celebrações do Dia de Maio, e partilha de posições em fóruns 
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tripartidos. Esta cooperação tornou-se mais estruturada, com a assinatura dum 
memorando de entendimento, em Maio de 2008, e da criação da Coordenação 
do Conselho de Trabalhadores (LCC). A principal motivação para a LCC foi em 
grande parte realizar os slogans revolucionários sindicais tais como “a união faz 
a força”, “unidos vencemos, divididos caímos”, bem como muitos outros slogans 
inspiradores da teoria de classe trabalhadora.

As tendências da repressão contínua por parte do governo sempre foram 
catalisadoras para a fusão. Os sindicatos queriam ter uma voz formidável 
trabalhadores para defender seus interesses e da maioria dos marginalizados e 
pobres do país, especialmente na ausência de partidos políticos.

No ano de 2010, as organizações do LLC assinaram um memorando com intenção 
de formar uma federação no país. Um lançamento político foi realizado durante um 
comício conjunto no primeiro de Maio de 2011.

Numa declaração de intenção, as partes reconheceram que: 

•	 A fragmentação do movimento sindical não é do interesse da classe trabalhadora 
e dos pobres. 

•	 A população activa na Suazilândia é pequena e não é muito a favor da 
multiplicidade de centrais sindicais e de sindicatos na mesma indústria. 

Um plano orientador foi acordado entre as partes: 

•	 O SFTU e SFL escreverem cartas de compromisso com a fusão em 29 de 
Outubro de 2010. 

•	 A data e a conclusão do processo de elaboração dos estatutos deve ser 
executado simultâneamente e ser definido o termino no dia 31 de Dezembro 
de 2010. 

•	 Os sindicatos poderão se afiliar à nova Federação até 30 de Abril de 2011. 

•	 A Federação será oficialmente lançada no dia 1 de Maio de 2011. 

Contudo, a data para o congresso de fundação foi marcada para o final de Outubro, 
ficou visto que outras etapas tinham sido omissas no processo de planeamento.

O Congresso foi finalmente realizado entre 9 e 11 de Março de 2012 e um novo 
Congresso dos Sindicatos da Suazilândia (TUCOSWA) nasceu. A ocasião contou 
com a presença de delegados de organizações internacionais, incluindo a Federação 
Mundial de Sindicatos, CSI-África, DENOSA (COSATU), SACCAWU (COSATU), 
NUMSA (COSATU), COSATU departamento internacional, LO/ Dinamarca FTF, LO-
Noruega, SATUCC, ANSA, Embaixada Alemã e a OIT.
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