






RelatóRio de acção - a acção fala
5 ANOS DE LUTA

FEDERAÇÃO SINDICAL MUNDIAL, ATENAS, GRÉCIA 2011

Camaradas,
Têm nas vossas mãos um breve calendário

das actividades da Federação Sindical Mundial
durante os anos 2006-2010.

Este é o Relatório do Conselho Presidencial
ao 16º Congresso Sindical Mundial.



fSM em números

89 novas organizações 
filiaram-se durante 2006-2010

em 120 países

210 organizações

78 milhões 
de membros 4 nuevas UIS fundadas
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Camaradas e Amigos,

A nossa principal tarefa no 16º 
Congresso Sindical Mundial é 
debater e avaliar o progresso 
alcançado desde o 15º Congresso, 
que se realizou em 4 e 5 de 
Dezembro de 2005 em Havana, 
Cuba.
Temos de debater e decidir a 
nossa táctica e estratégia para 
os próximos 5 anos. Temos de 
priorizar e concordar sobre os 
objectivos fundamentais para 
cada continente, região, e para 
cada sector de actividade.

Camaradas,
Em Havana, foi dado à direcção 
eleita um claro mandato do 
Congresso: 
• Reconstituir organizativamente 
a FSM a nível sectorial e regional,
bem como potenciar o valor da 
unidade e da democracia interna, 
na nossa organização.
• Incrementar as características 
militantes, enquanto organização 
com orientação de classe, para 
poder unir os trabalhadores na 
luta contra o capital. 
• Apoiar, no concreto, a luta dos 
trabalhadores em todo o mundo, 
pelas suas necessidades diárias.
• Desenvolver acções e fazer 
sentida a sua presença em toda a 
parte, a nível sectorial, regional e
internacional.
• Unir, na acção e nas causas, 
todos os trabalhadores, 
independentemente de 
diferenças políticas ou outras.
• Apoiar a luta dos povos contra as 
guerras e ocupações imperialistas, 
de forma a incrementar as suas
características internacionalistas.

Foi complexo e difícil cumprir 
este deveres. As dificuldades 
resultaram da negativa correlação 
de forças internacional, e do 
período de impasse que a nossa 
organização viveu depois do 
retrocesso de 1991.
A nova direcção da FSM actuou 
em circunstâncias complicadas e 
difíceis. 
Desde o início, teve de enfrentar 
a questão da sede ter se localizar 
num país que pudesse suportar a
todos os níveis esta nova 
tentativa. Em Praga, capital da 
República Checa, o ambiente 
político-sindical era muito hostil 
à FSM. 
Necessitávamos de um melhor 
ambiente para apoiar a nova 
direcção neste seu novo e 
ambicioso início. Assim, o 
Conselho Presidencial decidiu, 
com uma abstenção, transferir 
a sede para Atenas, capital da 
Grécia. A transferência da sede 
resultou na renovação do pessoal 
da FSM.
Hoje, avaliamos como positivo 
o progresso dos últimos cinco 
anos. Isto resulta muito do nosso 
trabalho, acção e resultados. 
Todos os membros do Conselho 
Presidencial contribuíram 
para este resultado positivo 
(excepto 3 – 4 membros que não 
preencheram os requisitos do 
seu cargo). A maioria dos nossos 
filiados nos escritórios regionais, 
nas UIS e nas centrais sindicais 
nacionais ajudaram neste 
trabalho. 
Para além disso, não se pode 
esquecer o contributo dos 
membros da PAME e de todos 
os membros e amigos da FSM na 

Grécia.
Agradecemos-lhes pelo seu total 
apoio desde o momento em que 
a sede se transferiu para a Grécia.
Decorreram cinco anos desde o 
último Congresso e o Conselho 
Presidencial reuniu-se pelo 
menos dez vezes em 5 países 
diferentes e 5 vezes em Genebra 
nos meses da Conferência Anual 
da OIT.
O papel do Conselho Presidencial 
foi bastante importante já 
que, com as suas decisões, 
definiu as nossas orientações 
e proporcionou directrizes aos 
nossos filiados e amigos em todo 
o mundo. 
Nestes cinco anos, o Presidente 
e camarada Muhhamed Shbaan 
Azzouz desempenhou um papel
muito importante neste esforço 
de reconstrucção, um processo 
iniciado depois do 15º Congresso 
de Havana, demonstrando o 
nível apropriado de solenidade, 
compreensão fraterna, 
sentimentos de solidariedade, 
um tratamento uniforme e real 
simpatia.
A maioria dos membros do 
Conselho Presidencial participou 
activamente ao longo do último
“quinquénio”.
A maioria dos camaradas teve 
sempre algo a dizer, afirmando 
as suas opiniões de forma muito 
aberta e democrática, tendo 
avançado críticas mas também 
soluções para todas as principais 
questões que tivemos de 
abordar.
Agradecemos-lhes pelo seu 
contributo.

NESTE RELATÓRIO:

A NOSSA ACTIVIDADE
5 ANOS DE ACÇÃO!
Prólogo pelo Secretariado da FSM

4 nuevas UIS fundadas



A ACÇÃO FALA
Existe um relatório detalhado 
“RELATÓRIO 2006-2010”, que 
apresenta todas as principais 
actividades, por tema e ordem 
cronológica e refere a rica acção 
da FSM ao longo do passado 
quinquénio de 2006-2010. 
Estudem o RELATÓRIO para 
obterem um quadro completo 
e para que as vossas críticas, 
comentários e sugestões se 
baseiem em factos concretos e 
possam ajudar os nossos novos 
esforços, que se iniciam com o 
16º Congresso.
Aqui se faz un relatório exaustivo 
e conclusivo da nossa acção nos 
últimos cinco anos:
1. Funcionamento dos órgãos 
colectivos. O Conselho 
Presidencial, o Secretariado e as 
acções concretas basearam-se 
nos Estatutos e regulamentos 
e na experiência acumulada 
do movimento sindical com 
orientação de classe. Nas 
nossas reuniões e acções todos 
expressaram livremente questões, 
fizeram críticas concordaram 
e discordaram. Desta forma, 
conquistámos gradualmente o 
colectivo, funcionando aberta e
democraticamente, combatendo 
fenómenos de burocracia e 
estagnação. Temos ainda muito 
que aprender.
É necessário, nas actuais 
circunstâncias, reforçar os 
princípios de sã rivalidade entre 
camaradas, para assegurar a 
crítica e a autocrítica.
A auto-crítica, em particular, 
ainda está ausente nas várias 
acções dos nossos colectivos, a
nível central, nos Escritórios 
Regionais e nas UIS. Ela é também 
necessária para melhorar o 
espírito colectivo na liderança dos 
Escritórios Regionais e das UIS. 
Existem observações e críticas 
porque o grau de colegialidade 

nas sedes dos Escritórios 
Regionais e das UIS é ainda muito 
reduzido.
A melhoria do funcionamento 
das instituições da FSM deu-nos 
e continua a dar a oportunidade 
de centrarmos os nossos debates 
na substância e no conteúdo 
da nossa acção e dos nossos 
objectivos.
2. Os Dias Internacionais de 
Acção, organizados pela FSM em 
2009 e em 2010, constituíram 
dois novos passos qualitativos e 
quantitativos, resultado de formas 
elevadas de lutas de classes, 
com manifestações, protestos e 
greves. Em 2009, a participação 
de sindicatos de 49 países e em 
2010 de 56 países, testemunha as
nossas capacidades e 
debilidades.
Criticamos os nossos filiados que, 
apesar das suas possibilidades, 
decidiram não ser activos, além 
de considerarmos um sério erro 
o facto de 2-3 membros da FSM 
terem participado em actividades 
similares da CSI, que enfatizou 
um conteúdo de “modernização 
capitalista” e de colaboração com 
o FMI! 
Apelamos a todos os filiados 
e amigos da FSM para que 
compreendam que o apoio a 
todas as nossas iniciativas mais 
importantes, participação nas 
nossas actividades, nas nossas 
manifestações, são uma tarefa 
muito importante para todos 
nós e todos os sindicatos são 
precisos para cumprir esta tarefa 
específica.
3. Temos tentado melhorar o 
nível ideológico dos nossos 
sindicatos filiados e amigos 
com dezenas de seminários 
de formação organizados 
em todos os continentes. Os 
Seminários FSM dos nossos 
escritórios regionais e UIS não 
são turismo nem excursões, 

antes acrescentam temas e 
ferramentas para enfrentarmos 
os novos e velhos problemas que 
a classe operária mundial tem de 
enfrentar. Organizámos um total 
de 40 Seminários, com temas 
muito interessantes, tais como: o
papel da comunicação social de 
massas, o papel da TV, o trabalho 
digno, a criação de sindicatos, os
direitos sindicais, as relações de 
trabalho, as dívidas dos países 
do 3º Mundo, o problema dos 
alimentos, da água, o papel das 
organizações internacionais, 
os 120 anos do 1º de Maio de 
1886, as mudanças climáticas, as 
condições de saúde e segurança, 
etc. A necessidade de educar os 
nossos sindicalistas é grande e 
temos o dever de multiplicar e 
redobrar os nossos esforços.
4. Organizámos 10 Conferências 
Sindicais Internacionais globais 
muito importantes sobre temas 
muito relevantes.
Algumas delas foram:
a. Conferência sobre a crise 
económica internacional e o 
papel dos sindicatos, realizada 
em 15-16 de Novembro 2008 
em Lisboa, Portugal, onde 
discutimos, a tempo, a crise, bem 
como as suas consequências para 
os trabalhadores e avançámos as 
nossas propostas.
b. Conferência sobre o papel 
das mulheres trabalhadoras 
e o posicionamento da FSM, 
realizada em Bruxelas, em 13 e 14 
de Setembro de 2007, que teve 
uma discussão rica e decisões 
acertadas.
c. Conferência sobre os Imigrantes 
Económicos, realizada em 29 de 
Maio de 2006, em que aprovámos 
as nossas posições sindicais sobre 
o tema.
d. Reuniões conjuntas entre a 
CISA e a FSM, que permitiram, e 
permitem o estreitamento das 
relações com os trabalhadores 

Prólogo pelo Secretariado da FSM
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Árabes e que são, ao mesmo 
tempo, a expressão da 
solidariedade internacionalista 
prática com os povos da Palestina, 
Síria e Líbano.
e. 1ª Conferência Mundial da 
Juventude Trabalhadora, que 
se realizou em Lima, Peru, de 
18 a 20 de Novembro de 2009, 
e na qual, num ambiente de 
entusiasmo e espírito de luta, 
jovens trabalhadores dos cinco 
continentes debateram, cantaram 
e decidiram desenvolver a acção.
f. Queremos felicitar o 
Secretariado de Juventude da 
FSM pela iniciativa regional que 
promoveram para os jovens 
trabalhadores independentes, 
dos países da América Central, 
e por terem cooperado com o 
nosso Escritório Regional na 
organização do seminário, no 
Panamá, de 9 a 11 de Dezembro.
g. Queremos ainda felicitar os 
120 jovens sindicalistas que 
participaram no evento que 
organizámos em 15 de Junho, em 
Genebra, de comemoração do 
65º Aniversário da fundação da
FSM.
h. A Reunião Internacional de 
Hanoi, Vietname, de 26 a 29 
de Julho de 2009, organizada 
conjuntamente pela VGCL e pela 
FSM, possibilitando uma análise 
da situação internacional e as 
consequências da globalização.
5. O Fórum Sindical Internacional 
de Pequim, conjuntamente 
promovido pala FSM, FNSCh, 
OUSA e CISA, o qual dá a 
oportunidade de trocar ideias, 
experiências e propostas. As 
diferentes abordagens e a 
presença de um grande número 
de organizações sindicais 
nacionais, nos últimos anos, 
permitem importantes contactos 
internacionais. 
6. Nestes cinco anos, as 
publicações da FSM tiveram 

um grande êxito. Centenas 
de posições, comunicados de 
imprensa e publicações foram 
editados. O Secretariado, adoptou 
sempre, em tempo útil, posições 
específicas sobre cada assunto 
corrente. Ao mesmo tempo, nos 
últimos 5 anos, foram editados 
23 cartazes. Além de belos, esses 
cartazes têm um significado 
essencial. Devemos aproveitá-
los, colocando-os em locais onde 
possam desempenhar o seu 
papel e atingir o objectivo para 
que foram concebidos. Editaram-
se livros, brochuras e folhetos em
diversas línguas, com os 
conteúdos, espírito e posições 
das nossas organizações.
A publicação da “REFLECTS”, a 
revista da FSM, em 4 línguas 
(Inglês, Francês, Espanhol e 
Árabe), é um esforço importante,
que terá ainda maior sucesso se 
os nossos filiados e amigos nos 
mandarem artigos e notícias.
As publicações dos Escritórios 
Regionais da América, Ásia 
e Europa são importantes e 
positivas. É necessário que os 
Escritórios Regionais de África 
e do Médio Oriente sigam esse 
exemplo. 
7. Ainda não satisfazemos as 
necessidades no que respeita 
ao uso de novas tecnologias. 
Embora tenhamos criado um 
web site central e embora alguns 
Escritórios Regionais e algumas 
UIS tenham web sites próprios, 
ainda não preenchemos os 
requisitos. As necessidades 
aumentam rapidamente; as 
necessidades de comunicação 
são maiores, dia após dia. Não 
conseguimos estar ao nível da 
“guerra electrónica” e as razões 
não são apenas financeiras. 
Pensamos que é uma questão de 
direcção. Precisamos de perceber 
a importância da intervenção 
directa, utilizando as capacidades 

das novas tecnologias. Os 
exemplos positivos dos nossos 
camaradas do Brasil, Chile e das 
UIS Metal e Transportes mostram 
que quando temos uma direcção
certa, temos também a 
capacidade.
8. A nossa presença nas 
organizações internacionais 
tornou-se mais intensa. Os nossos 
delegados fizeram aí importantes 
esforços. Contudo, a situação 
nas organizações internacionais 
mantém-se difícil e complexa. 
A correlação internacional de 
forças está contra as forças com 
orientação de classe e contra 
os povos que lutam contra a 
agressividade imperialista. A 
Organização das Nações Unidas 
na verdade legaliza a política 
externa agressiva dos EUA, UE 
e seus aliados. Na Organização 
Internacional do Trabalho existe 
um monopólio e ditadura da 
CSI, a qual, depois de 1991, 
conjuntamente com os governos 
capitalistas e o patronato, 
converteram a Organização 
num “instrumento” de retirada 
de direitos laborais. Nos cinco 
anos 2006 – 2010, criticámos 
isto fortemente com as nossas 
intervenções em Genebra, na 
Conferência Anual e nas reuniões 
de Novembro e Março do 
Conselho de Administração, nas 
Reuniões Regionais da OIT, em 
Turim e em toda a parte, exigindo 
o fim desta inaceitável situação.
O facto de Cuba e Venezuela 
serem constantemente 
difamados, enquanto, ao 
mesmo tempo, o governo da 
Colômbia é declarado inocente 
é inaceitável. É inaceitável excluir 
a FSM e organizações nacionais 
independentes dos principais 
órgãos da OIT. É inaceitável que 
a CSI dê ordens e comande a OIT, 
é inaceitável que alguns quadros 
da OIT ameacem organizações 



filiadas na FSM; é inaceitável 
a divisão que é feita para os 
Seminários da OIT e para o Centro 
de Formação de Turim. 
A FSM continuará a condenar 
estes fenómenos anti-
democráticos. Não nos calaremos 
face a isto e combateremos as 
concepções de colaboração e 
compromisso de classes, a nível 
nacional e internacional.
9. Como decidido no 15º 
Congresso, em Havana, 
estabelecemos o Conselho de 
Amigos da FSM, que se reune 
anualmente, em Junho, em 
Genebra. Isto deu aos nossos 
amigos a possibilidade e o direito
democrático de ter um contacto 
directo com a direcção da FSM, 
de apresentarem propostas, 
fazer críticas e serem plenamente 
informados sobre todas as 
questões.
10. Durante o período em análise, 
a FSM tentou responder a todos 
os pedidos dos nossos filiados 
e amigos para participarmos 
nas suas actividades. Também 
convidámos e recebemos 
dezenas de delegações sindicais 
de alto nível, para contactos 
bilaterais e discussões, tais como 
a delegações da FNSCh, da OIT, 
da OUSA, da CISA, etc.
11. Ainda existem problemas com 
a situação financeira da FSM. Esta 
é umaquestão séria que coloca 
sérias dificuldades ao nosso 
funcionamento e acção, nas 
novas circunstâncias. São poucas
e específicas as organizações que 
apoiaram financeiramente a FSM
nestes últimos cinco anos.
Queremos felicitar organizações 
como FTE México, CENAPRO, 
GAWU, Guyana etc. , que nos 
mandaram 500 dólares por ano. 
As quantias foram pequenas, mas 
a força que nos deram foi enorme. 
A situação financeira da FSM não 
é uma mera questão económica.

É, em primeiro lugar, uma questão 
ideológica, política e sindical. 
Julgamos que alguns que 
tinham possibilidade de apoiar 
(financeiramente) a FSM não o 
fizeram por motivos específicos. 
Outros apoiam o nosso novo 
rumo em palavras, mas não na
prática. Há membros do Conselho 
Presidencial cujas organizações 
não contribuíram financeiramente 
nos últimos cinco anos nem para 
os custos do 16º Congresso.
Sobre este ponto, desejamos 
sublinhar que o acordo colectivo 
sobre um novo rumo da FSM, 
exige apoio financeiro colectivo, 
para que as decisões colectivas 
que tomamos sobre as diversas 
acções possam ser apoiadas e 
postas em prática.
12. Toda a riqueza desta 
experiência teve resultados 
organizativos significativos. No 
período 2006 - 2010 criámos 4 
novas UIS: a) Metal, b) Transportes 
c) Banca e Finança d) Hotelaria 
- Turismo. 
A criação destas 4 UIS permite-
nos agora a presença da FSM em
importantes sectores e empresas 
multinacionais. 
Depois do Congresso, é necessário 
voltar a discutir a nossa presença 
organizada noutros importantes 
sectores, tais como os serviços, os 
media etc.
13. Oitenta e nove novas 
organizações aderiram à FSM, em 
resultado da acção da FSM, da sua 
ideologia e presença no mundo 
sindical.  dos novos filiados 
são organizações nacionais e 
são sindicatos que pediram 
directamente filiação na FSM.
Uma vez mais, damos as boas-
vindas aos novos membros da 
família FSM. Todos sabemos 
que as razões que trouxeram 
estes 89 novos membros à 
FSM são a militância da FSM, 
os seus princípios, o seu rumo, 

a sua rica acção e carácter 
internacionalista, bem como 
a dinâmica demonstrada pela 
nossa organização nestes últimos 
cinco anos, o funcionamento 
democrático e o esforço 
colectivo.
Todos estes passos positivos 
foram alcançados porque todos 

trabalhámos em conjunto: as 
organizações nacionais, os 
filiados e os amigos, os nossos 
escritórios regionais, as nossas 
organizações sectoriais.
Todos trabalhámos 
c o l e c t i v a m e n t e 
democraticamente.
Trabalhámos com base 
em princípios e valores do 
movimento sindical.
Somos agora mais experientes 
e mais capazes de enfrentar as 
nossas fraquezas, para responder 
às exigências do nosso tempo.

Muito Obrigado a todos,
O Secretariado

Prólogo pelo Secretariado da FSM

Una de las primeras reuniones del Secre-
tariado en Atenas



A ACÇÃO FALA - 5 ANOS DE LUTA 9

la fSM en cifras

12 Conferências Internacionais12 Seminários Internacionais16 Seminários Internacionais em cooperação com a OIT

133 Delegações enviadas102 Delegações visitaram a nossa sede
23 Cartazes3 “Reflects”5 Conselhos de Amigos

2 Dias Internacionais de Acção com greves, manifestações e iniciativas em 103 países dos cinco continentes

Uma greve de 3 dias nos portos, contra navios comerciais a navegar para e de Israel 10 Conferências de Solidariedade e Internacionalismo

89 Novas 
organizações 
filiadas



a acção fala
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FORUNS, CONFERÊNCIAS & 
SEMINÁRIOS ORGANIZADOS

1. Organizámos, com grande êxito, 
em 29 de Maio, no Parlamento 
Europeu, a 1ª Conferência 
Sindical Internacional sobre o 
tema: “ O Fenómeno Social da 
Imigração no século XXI”. Esta 
Conferência mostrou como 
a FSM e os nossos filiados 
desenvolveram possibilidades 
de analisar os actuais fenómenos 
sociais e de promover as nossas 
posições e propostas. Esta foi a 
primeira realização importante 
da FSM 
2. No quadro da 95 ª CIT, 
organizámos, com grande êxito, 
o 1º Conselho de Amigos. Isto 
demonstrou os avanços da FSM.
3.No dia 10 de Setembro, 
organizámos, em Atenas, uma 
Conferência Sindical Europeia 
sobre a guerra no Líbano, 
exigindo uma paz justa e 

duradoura na região. Nesse 
mesmo dia, organizámos, com 
o contributo fundamental da 
PAME, um grande evento de 
solidariedade internacional, 
com a participação de dois mil 
trabalhadores.

DELEGAÇÕES ENVIADAS

1. Estivemos presentes nos 
congressos de: Organização 
Árabe do Trabalho (OAT) em 
Marrocos, Sudão, CSC Brasil, 
Estudantes da Suíça, CTA 
Argentina, Djibuti, OIT da Ásia, 
Guiana, Reunião da ONU sobre o 
Dia Internacional dos Jornalistas, 
bem como a Reunião Anual do 
escritório regional europeu da 
FSM.
2. A convite do Sindicato da 
Construção, Florestas, Minas e 
Energia da Austrália (CFMEU), 
a FSM visitou aquele país, onde 

teve importantes conversações 
com sindicalistas de base e 
nacionais desse distante país. A 
delegação da FSM, conduzida 
pelo camarada George Mavrikos, 
visitou grandes empresas e teve 
diversos importantes contactos 
bilaterais. Participou ainda na 
greve de protesto dos sindicatos 
australianos, em 30 de Novembro 
de 2006. O comício da greve teve 
lugar na cidade de Wollongong, 
no estádio central. Participaram 
7.000 trabalhadores. George 
Mavrikos e John Sutton, Membro 
do Conselho Presidencial da FSM, 
falaram aos grevistas. Para além 
de Wollongong, a delegação 
da FSM visitou as Cidades de 
Sidney, Newcastle e Melbourne, 
tendo falado em reuniões locais 
de trabalhadores e sindicalistas 
sobre o papel da FSM, as 
suas prioridades e objectivos 
concretos. Nas reuniões de 
Melbourne e Sidney participaram 

2006

Relatório de acção - 2006

a acção fala



também e fizeram saudações 
deputados do Parlamento 
Australiano. O Secretário-Geral 
da FSM teve também uma 
excelente discussão com uma 
deputada do Partido dos Verdes, 
a Sra. Lee Rhiannon, que segue 
com muito interesse o novo 
curso da FSM. 

SOLIDARIEDADE & 
CAMPANHAS
INTERNACIONALISTAS

1.Participámos em manifestações 
contra a invasão israelita 
do Líbano. Organizámos 

protestos junto de organizações 
internacionais. Enviámos 
apoio financeiro simbólico à 
FENASOL do Líbano e à GUPW 
da Palestina.

2. Realizou-se um grande evento 
de solidariedade no quadro da 
Conferência Sindical Europeia, 
realizada em Atenas, em 10 de 
Setembro, sobre a guerra no 
Líbano.
3. Em 17 de Outubro, a FSM emitiu 
um comunicado de imprensa 
sobre o Dia Internacional de 
luta contra a Pobreza, contendo 
as reivindicações da FSM para a 
eliminação da dívida dos países 
pobres do terceiro mundo.
4. Em 13 de Novembro, 
realizámos um protesto em frente 
da Embaixada da República 
da Coreia em Atenas, Grécia. 
A delegação era composta 
por quadros sindicalistas da 

Federação Sindical Mundial, 
oriundos do movimento sindical 
classista grego. Os sindicalistas 
entregaram na Embaixada um 
Memorando escrito onde se exigia 
a satisfação das reivindicações 
da KCTU. Expressaram ainda a 
plena solidariedade com a greve 
que esse mesmo dia se realizava 
na Coreia.
UNIÕES INTERNACIONAIS
DE SINDICATOS (UIS)

O reforço da FSM, através da 
criação de novas UIS e do 
reforço das que já funcionam, 
foi uma necessidade. As UIS 
têm, por diversas razões, um 
papel essencial para a FSM. 
Fundamentalmente porque, 
através das UIS, podemos 
analisar os actuais fenómenos do 
processo produtivo, as mudanças 
que ocorrem todos os dias com 
as reformas capitalistas, estar 
em contacto com as fábricas e 
sectores de produção e porque 
assim nelas entramos em 
contacto, e em acção conjunta, 
através das UIS, com outros 
sindicatos de ramo, interessados 
no sindicalismo de classe e numa 
coordenação militante, mesmo 
não sendo filiados na FSM. 

Até 2006 tínhamos as seguintes 
UIS:
- UIS Construção – UITBB

Iniciativa de solidariedade com o
Líbano, Atenas, Grécia

O Secretário-Geral falando a
trabalhadores em Sidney, Austrália

1ª Conferência Sindical Internacional, “ O 
Fenómeno social da imigração no século 
XXI”,Bruxelas,  Bélgica

Protesto em solidariedade com a
República da Coreia, Atenas, Grécia
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- UIS Energia
- UIS Produtos Agrícolas
- UIS dos Serviços Públicos
- UIS dos Professores.

As actividades e iniciativas das 
UIS da FSM foram apreciáveis 
e importantes. Através delas, 
reforçou-se a nossa presence 
colectiva a nível internacional. 
Fomos dando constants passos 
positivos em certas UIS. Um 
passo com êxito foi o Congresso 
da UITBB, com a participação 
de mais organizações que nos 
anteriores. Com a clara defesa 
do papel e trabalho da FSM, 
com uma orientação militante 
e com a participação de muitos 
trabalhadores do sector. Ao 
mesmo tempo, há muitos outros 
sectores em que temos de 
organizar a presença da FSM:
- Metalurgia,
- Saúde,

- Os Media,
- Bancos,
- Serviços,
- Hotelaria e Turismo, etc.
De modo a promover a presença 
do movimento syndical de classe 
em todos os sectores essenciais.

REUNIÕES BILATERAIS
IMPORTANTES

Durante a 95ª CIT, a FSM teve um 
encontro bilateral oficial com o 
Sr. Juan Somavia. A delegação da 
FSM apresentou ao Director Geral 
da OIT os seus pensamentos 
e propostas para a OIT e o seu 
funcionamento.

DIVERSOS

1. Foi criado um novo website 
da FSM, no endereço: www.
wftucentral.org, que contem 
links a uma série de nossas 
organizações. A página 
web tem de ser melhorada 
continuadamente. É a janela da 
FSM para o mundo. É uma forma 
básica de comunicação entre nós. 
Nela, amigos e inimigos podem 
ver-nos. Podemos lá colocar 
notícias e actividades das nossas 
organizações, bem como muitos 
documentos em várias línguas.Reunião oficial da FSM com o Senhor Juan 

Somavia, Director Geral da OIT

Conferência nos “120 Anos do Dia do Trabalhador – Os direitos dos Jovens e dos Imigrantes”, Atenas, Grécia

2006



2. Continuou a constituir-se e a 
ser avaliado o arquivo da FSM, 
relativo ao período 1994-2005. 
Alguns dos seus conteúdos estão 
disponíveis no website da FSM.
3. O website da FSM entrou em 
funcionamento em Janeiro e 
mais de 3.500 pessoas o visitam 
todos os meses para ter as 
últimas notícias da CES. É editado 
em Inglês, Francês, Espanhol, 
Árabe e Russo. Agora é também 
já editado em Português.

DIA DO TRABALHADOR

A Sede Central da FSM organizou 
uma Conferência em Atenas, 
dedicada aos “120 Anos do Dia 
do trabalhador – Os direitos 
dos jovens e dos imigrantes”. 
No debate, declarou-se que 
o conhecimento da história 
do movimento sindical é útil 
para todos os sindicalistas. 
O movimento sindical de 
classe luta por uma juventude 
orgulhosa de ser honesta e 
combativa, participante active 
na vida social, educada e culta, 
que expresse opiniões e que não 

tema defendê-las, mesmo que 
tenha que lutar por isso. Cerca 
de 400 jovens trabalhadores 
participaram nesse evento, 
com delegações de Chipre, LAB, 
Bolívia, Grécia, Rússia, Palestina, 
etc. Um cartaz sobre o 1º de Maio 
de 2006 foi concebido e impresso 
e foi enviado a todos os filiados e 
a muitas organizações amigas.

A FSM NA ONU, OIT,
UNESCO, FAO, ACNUR e
CNUCED

Reuniões e Actividades na 
ONU:
Em Agosto de 2006, as 
Nações Unidas enviaram um 
memorando urgente à Direcção 
Central da FSM, informando 
que devido ao facto de a nossa 
organização não ter apresentado 
o Relatório para o Quadriénio 
1998-2001, nem para 2002-2005, 
a FSM encontrava-se em risco de 
perder o seu estatuto consultivo 
na ONU. Nos anos seguintes, a 
FSM ultrapassou este risco com 
a intensificação e reforço da sua 
presença e papel na ONU. 1. 30 

Janeiro a 3 de Fevereiro: A FSM 
participou no Grupo de Trabalho 
do ACNUR e contribuiu para um 
projecto de declaração sobre os 
direitos dos indígenas.

Reuniões e Actividades na
OIT:
1. 24-28 de Abril: A FSM participou 
na 4ª Sessão do Comité para 
a protecção dos direitos dos 
imigrantes.
2. 1-19 de Maio: a FSM 
acompanhou a 36ª Sessão do 
Comité para os direitos culturais, 
sociais e económicos.
3. 8-13 de Maio: A FSM participou 
na Reunião do Grupo de Peritos 
da OIT sobre saúde e segurança 
nas minas de carvão.
4. De 31 de Maio a 16 de Junho, 
organizámos a nossa participação 
na 95ª CIT, em Genebra, na qual 
o nosso Presidente, o camarada 
Shaban Azzouz, participou na 
reunião da presidência do grupo 
de Trabalhadores.
5. 20-21 de Novembro: A FSM 
participou numa Conferência 
Internacional da OIT Sobre 
a reforma das instituições 
internacionais. De 27 de 

Conselho de Amigos, Genebra



A ACÇÃO FALA - 5 ANOS DE LUTA 15

2006

os trabalhadores 
fazem mover 
o mundo



Novembro a 8 de Dezembro, 
a FSM acompanhou algumas 
reuniões da 3ª Sessão da 
Comissão de Direitos Humanos.
6. A FSM participou na 295ª, 296ª 
e 297ª Sessões do Conselho de 
Administração da OIT, realizadas 
em Março, Junho e Novembro, 
respectivamente.
7. Em 12 de Dezembro, a FSM 
participou num seminário da OIT 
sobre trabalho digno no sector 
da construção.

Reuniões e actividades do
ACNUR:
1.13 de Março a 21 de Abril: A 
FSM participou na 62ª Comissão 
de Direitos Humanos. 
2. 18 de Setembro a 6 de 
Outubro: a FSM acompanhou 
algumas reuniões da 2ª Sessão da 
Comissão de Direitos Humanos.

Reuniões e Actividades da
CNUCED:
29 de Novembro a 1 de 
Dezembro: (CNUCED) Reunião 
de peritos sobre a participação 
dos países em desenvolvimento 
nos novos e dinâmicos sectores 
comerciais mundiais: revisão do 
sector energético (Participação 

da UIS Energia)

PUBLICAÇÕES

Editámos e distribuímos, uma 
importante publicação, em 
formato de luxo, em (5) línguas, 
intitulada: “Nova Página” (em 
Inglês, Francês, Espanhol, Russo 
e Árabe). Foi distribuída em 
muitos países.

CARTAZES

Além do cartaz do 1º de Maio, 
a sede central da FSM também 
concebeu e distribuiu um 
cartaz sobre a Conferência de 
Imigração, em Bruxelas, que foi 
enviado por e-mail e correio, a 
todas as organizações sindicais 
Com estes cartazes e publicações, 
abriu-se uma nova era no design 
e percepção artística da FSM, 
em que a dinâmica, o realismo, 
as cores e a estrutura tentam 
sempre estar em harmonia 
com o conteúdo. Desta forma 
conseguimos ter boas e belas 
publicações.

Poster da Conferência 
Internacional sobre o fenómeno da 
Imigração

Poster da Conferência Sindical
Internacional de Solidariedade 
com o povo do Líbano

Poster “A FSM não é neutra” Desdobrável 
“Nova Página”
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vale mil 

palavras
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1ª REUNIÃO DO CONSELHO 
PRESIDENCIAL BRUxELAS, 
20-21 DE DEZEMBRO DE 2006

A 1ª Reunião do Conselho 
Presidencial realizou-se em 
Bruxelas, a 20-21 de Dezembro 
de 2006, no Parlamento Europeu. 
A participação, os debates, e as 
resoluções da reunião tiveram um 
nível muito bom. As discussões 
foram fraternas e num contexto 
de unidade militante. Deste 
modo, com esta actividade, 
os novos caminhos que a 
FSM descobria, passo a passo, 
começaram a aparecer e a FSM 
entrou numa via ascendente e a 
reforçar-se dia após dia. Depois 
de um diálogo democrático, 
colectivo e aberto de dois dias, 
adoptaram-se resoluções, por 
unanimidade.

Destas resoluções, as mais
importantes foram:

- A aprovação do Relatório da 
Acção do Secretariado para 2006 
e do Relatório Financeiro.
- Que a sede central da FSM 
ficaria e funcionaria em Atenas, 
até nova decisão.
- Que se organizaria, em 2007, 
uma Conferência Mundial 
das Mulheres Trabalhadoras. 
Foi constituido um Comité 
Preparatório para a organização 
da Conferência.
- Declarar, no prazo de um ano, 
um Dia conjunto de Acção sobre 
“Direitos Sindicais”. Para além 
disso, juntar e apresentar na 
OIT queixas sobre violações de 
direitos sindicais e democráticos.
- Exigir equidade, que não existia, 
no seio da OIT.
- Promoção da presença da FSM 
nas organizações internacionais.
- Formação Sindical
- Organizar reuniões sindicais 
regionais, em todos os 
continentes, com a participação 
de organizações filiadas e 

amigas.
- Criação de Escritórios Regionais 
em África e na Europa de Leste.
- Criação de novas organizações 
sectoriais (UIS) , no Turismo, 
Comércio, Hotelaria, Metalurgia, 
Transportes e Administração 
Local.
- Constituição de um Comité para 
a revisão dos Estatutos.
- Houve novas filiações na FSM, 
em resultado de vários pedidos 
de filiação.
- Aprovação do Orçamento 
Financeiro para 2007.
- Aprovação da publicação de 
resoluções de solidariedade.

Tiveram grande interesse as 
intervenções dos membros do 
Conselho Presidencial sobre os 
desenvolvimentos no movimento 
syndical internacional, as 
mudanças que têm lugar e as 
tarefas do movimento sindical 
com orientação de classe. 
Todos os filiados concordaram 

2007

Relatório de acção 2007



que, nestas condições, a classe 
operária mundial necessita de 
um movimento sindical com 
orientação de classe, que una 
todos os trabalhadores na luta 
contra a pobreza, o imperialismo, 
por um mundo sem exploração 
do homem pelo homem. A 
FSM poderia desempenhar 
este papel, com o seu reforço, 
modernização, acções e 
iniciativas, com a sua orientação 
estável de trabalho colectivo e 
democracia, a sua atitude estável 
e independente para com os 
monopólios e as multinacionais 
e o desenvolvimento da 
solidariedade, amizade e 
internacionalismo entre todos os 
trabalhadores.

Conselho Presidencial Informal 
& Conselho de Amigos

Em Genebra, durante a 96ª CIT, 
realizou-se, em 11 de Junho, a 
Sessão Informal do Conselho 
Presidencial. Esta foi também 
a primeira vez, desde hà muito 
tempo, em que os membros 
e direção da FSM se reuniram 
todos em conjunto numa reunião 
preparatória e de coordenação da 

Conferência da OIT. Esta reunião 
realizou-se no primeiro dia da 
CIT. No dia 13 de Junho, realizou-
se a 2ª Reunião do Conselho de 
Amigos da FSM. Teve particular 
significado o facto de, nesse ano, 
28 organizações sindicais terem 
participado no encontro.

FORUNS, CONFERÊNCIAS &
SEMINÁRIOS ORGANIZADOS

1. 17 de Maio: A FSM organizou 
uma Conferência Sindical 
Europeia em Atenas, num hotel 
do centro. O tema foi “A verdade 
sobre o Darfur”. Participaram 15 
organizações sindicais europeias, 
bem como o Presidente da SWTUF, 
Professor Ibrahim Gandhour, que 
fez a principal intervenção. Todos 
os participantes intervieram 
na Conferência, expressando o 
seu apoio e solidariedade aos 
trabalhadores e povo do Sudão.

2. A Conferência Sindical 
Internacional das Mulheres 
Trabalhadoras realizou-se em 
Bruxelas, nos dias 13-14 de 
Setembro, com a participação 
de 96 mulheres de 62 países, em 
representação de 80 organizações 
sindicais. Foi aprovado um 
plano de trabalho, bem como 
a realização de conferências 
regionais de mulheres em todos 
os continentes, durante o ano de 
2008, para promover eficazmente 
as resoluções da Conferência. O 
sucesso da onferência inspirou 
um enorme optimismo em todos 
os participantes.

REUNIÕES REALIZADAS

1. Realizou-se em Atenas uma 
Reunião do Comitè Preparatório 
das Mulheres. 12 mulheres 
sindicalistas participaram. 
O Comité Preparatório foi 
coordenado pela camarada 
Amarjeet Kaur, membro da 
direcção do AITUC. 
2. Iniciativa de importância 
fundamental foi a Reunião 
Regional de filiados e amigos 
da FSM, na Ásia-Pacífico, em 
28-29 de Novembro, em Nova 
Deli, sendo anfitiões o AITUC e a 
AIBEA, sob responsabilidade do 
camarada H. Mahadevan, que 
dirige o Escritório Regional Ásia-
Pacífico. A reunião teve êxito 
em vários planos. Analisou a 
situação na região, deu enfoque à 
necessidade de cooperação para 
promover a nossa organização, 
de forma activa e sublinhou o 
significado da corrdenação entre 
filiados e amigos, de modo a 
enfrentermos os fortes efeitos 
da globalização capitalista na 
região. O Secretário-Geral da 

1ª Reunião do Conselho
Presidencial, Bruxelas

“A verdade sobre o Darfur”,
Conferência Sindical Europeia,
Atenas, Grécia
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FSM participou na reunião 
e encontrou-se com muitos 
sindicalistas. A reunião aprovou 
a “Carta Reivindicativa da FSM” 
para a região Ásia-Pacífico e uma 
resolução sobre a OIT. 
3. Reunião do Comité 
Preparatório da UIS Metal em 
San Sebastian, organizada pela 
LAB (com a participação do 
CITU Índia, Federação Nacional 
de Mineiros e Metalúrgicos do 
Perú, CSC Brasil, PAME Grécia 
e Valentin Pacho em nome do 
Secretariado).

DELEGAÇÕES ENVIADAS

1. Participação na Reunião Anual 
do Escritório Regional Europa da 
FSM, em Chipre. A reunião foi 
organizada pela PEO de Chipre. 
2. Participámos no Congresso 
da Federação Internacional de 
Professores, FISE, na Índia. 
3. Participação no Congresso do 
CITU Índia. O SecretárioGeral 
da FSM interveio no Congresso 
e durante a sua estadia em 
Bangalore, realizou encontros 
bilaterais e conferências de 
imprensa. Encontrou-se também 
com Gurudas Das Gupta, 
Secretário- Geral do AITUC, 
com quem teve importantes 
discussões. 

4. O camarada Ali Muhiedine da 
FENASOL Líbano, membro do C.P. 
representou a FSM no Congresso 
da Confederação Geral dos 
Trabalhadores Gregos, realizado 
em Atenas,tendo aí feito uma 
breve intervenção. 
5. A FSM participou no ΧΙV 
Congresso da FDIM, a Federação 
Democrática Internacional 
de Mulheres, realizado em 
Caracas, Venezuela, com o lema 
“Mulheres do Mundo em luta 
contra a globalização neoliberal, 
o terrorismo e as guerras”. 
A participação e presença 
de sindicalistas da FSM foi 
importante. 
6. Em 16-17 de Junho, Adib 
Miro, Secretário-Geral adjunto, 
participou no 3º Congresso da 
PAME, em Atenas. 
7. Em 21 e 22 de Junho, em Chipre, 
participámos na reunião do 
Comité Preparatório da Reunião 
da UIS Agricultura- Europa, que 
viria a realizar-se em Março de 
2008, em Paris. 
8. O Secretário-Geral da FSM 
participou no 8º Congresso 
Nacional do NEHAWU, em 
Joanesburgo, na África do Sul. 
Durante a visita, o Secretário- 
Geral encontrou-se com todos 
os filiados e amigos da FSM 
presentes no Congresso. 
9. A FSM participou no Congresso 
da União Geral dos Trabalhadores 
da Palestina, em Amã, na 
Jordânia. Expressámos a nossa 
plena e constante solidariedade 
à luta do Povo Palestiniano e 
sublinhámos a necessidade do 
reconhecimento de um Estado 
Palestiniano, com capital em 
Jerusalém Oriental. 
10. Em 19 de Outubro, a PEO de 
Chipre organizou a Conferência 
de Serviços Públicos, em Nicósia e 
a FSM esteve representada pelos 

nossos camaradas Cipriotas. 
11. Em 27 de Outubro, 
participámos no Congresso de 
Fundação da LAS, em Itália. Os 
estudantes e jovens estiveram 
representados pelo camarada 
Theofilos Papapanagiotou, que 
interveio no Congresso sobre 
a situação da juventude na 
Europa. 
12. Em 11 de Novembro, em 
Atenas, Grécia, a Federação das 
Mulheres Gregas promoveu um 
Seminário sobre Solidariedade 
Internacional e a FSM esteve 
representada pelo seu Secretário-
Geral. 
13. A GFTU Síria realizou o 
seu 25º Congresso em 17-20 
Novembro, em Damasco, e a 
FSM esteve representada pelo 
Secretário-Geral, que interveio 
no Congresso e dirigiu as 
delegações estrangeiras numa 
reunião com o Vice-Presidente 
do país. 
14. Em 17 de Novembro, em 
Portugal, participámos no 
Congresso Constituinte da 
Federação dos Sindicatos das 
Comunicações e Transportes da 
CGTP-IN, representados por dois 
sindicatos dos trabalhadores 
ferroviários e da aeronáutica, 
que intervieram no Congresso, 
dirigindo um apelo aberto à 
cooperação. 
15. Em 19-23 de Novembro, em 
Paris, a FNIC-CGT França realizou 
o seu 37º Congresso e convidou 
a FSM, que esteve representada 
por Pambis Kyritsis, Vice-
Presidente da FSM e Secretário-
Geral da PEO de Chipre, tendo 
intervindo no Congresso. O Vice-
Presidente da FSM e Secretário-
Geral da PEO de Chipre, interveio 
no Congresso. 
16. Em 19 de Novembro, 
em Nicósia,Chipre, a PEO 

2007

Reunião Regional de a filiados e
amigos da FSM da Ásia-Pacífico,
Nova Deli



Chipre realizou um Seminário 
Internacional sobre os 
trabalhadores imigrantes e a 
FSM esteve representada pelo 
seu Secretário-Geral. 
17. Em 23 e 24 de Novembro, 
realizou-se, em Barcelona, a 7ª 
Reunião da EUROF, tendo a FSM 
sido representada por Osiris 
Oviedo de la Torre, membro 
do Secretariado. Na Reunião 
da EUROF participaram 62 
delegados de 33 organizações 
sindicais.

CAMPANHAS DE
SOLIDARIEDADE &
INTERNACIONALISMO

1. A FSM organizou um protesto 
em frente à sede da OMC em 
Genebra, exigindo a anulação 
das dívidas dos países pobres do 
terceiro mundo. A polícia tentou 
impedir, sem êxito, os nossos 

camaradas. 
2. Apoio moral e material foi 
concedido aos trabalhadores 
do Bangladesh, através dos 
nossos filiados sindicais no 
país, por ocasião das enormes 
destruições.

UNIÕES INTERNACIONAIS
DE SINDICATOS (UIS)

Realizou-se, em Atenas, uma 
reunião do Comité Preparatório 
da UIS Transportes, com a 
participação de onze sindicatos. 
Decidiu-se aceitar o convite da 
CSC Brasil e realizar o Congresso 
de Transportes, em Novembro, 
no Brasil. A UIS Transportes foi 
restabelecida e foi também 
realizado o Congresso da 
UIS Energia. As decisões e 
documentos destes Congressos, 
bem como a eleição das suas 
novas direcções, abriram 

novas possibilidades. As UIS da 
Construção e da Agricultura, 
com os seus esforços comuns, 
reforçaram as suas iniciativas em 
2007.

MISSÃO DA FSM

Foi organizada uma missão do 
Secretário-Geral da FSM na região 
latino-americana. O camarada 
Secretário-Geral participou 
na manifestação e eventos do 
1º de Maio, organizados pela 
CTC Cuba. Durante a visita foi 
assinado um importante acordo 
conjunto de trabalho entre a CTC 
e a FSM. Realizou-se também 
uma reunião do Escritório 
Regional da América Latina, com 
a participação de cerca de 200 
sindicalistas da América Latina. 
O Secretário-Geral da FSM teve 
oportunidade de se reunir com 
os Vice-Presidentes da FSM, na 

Novo Rumo
Começou em Havana
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região, de fazer reuniões com 
filiados e amigos na Venezuela 
e com filiados na Colômbia. 
Realizou-se ainda uma reunião 
sindical no Equador, com cerca 
de cem sindicalistas. Durante a 
sua missão à América Latina, o 
Secretario-Geral da FSM, com 
o camarada Ramon Cardona, 
Director do Escritório Regional da 
América Latina, fizeram discursos 
em locais de trabalho, realizaram 
conferências de imprensa, fizeram 
reuniões com representantes 
políticos. O trabalho do Escritório 
Regional da América Latina e o 
contributo pessoal do camarada 
Ramon Cardona foram positivos 
e muito bem estruturados e 
promoveram as posições da FSM 
a todos os níveis. O apoio da CTC 
ao Escritório Regional tem sido 
muito significativo.

REUNIÕES BILATERAIS
IMPORTANTES

1. Respondendo a um convite da 
FSM, o Secretário-Geral da OUSA, 

Sr. Hassan Sumonu, visitou 
a sede da FSM. Durante a sua 
estadia em Atenas, o Sr. Sumonu 
reuniu-se com o Secretário-
Geral e discutiu vários tópicos 
de promoção da cooperação e 
de iniciativas comuns entre as 
nossas duas organizações. O Sr. 
Sumonu teve também reuniões 
com sindicatos gregos e visitou 
locais de trabalho. 
2. Foi atribuida uma especial 
importância ao relacionamento 
bilateral entre a FSM e a CISA, em 
Damasco, em 17 de Novembro. 
Uma reunião que resultou na 
assinatura de um Protocolo de 
Cooperação entre as nossas duas 
organizações. 
3. Na sede da FSM, realizaramse 
reuniões bilaterais, durante 
visitas da Casa dos Trabalhadores 
do Irão, do Presidente do KMU 
Filipinas, de estudantes da SISA da 
Suíça, de Jesus Ramon Gonzalez 
Boán, da CIG da Galiza, do 
Secretário-Geral e da Presidente 
da Federação do Trabalho do 
Paquistão-PLF, de Quim Boix de 
Espanha e de outros.

DIVERSOS

Um cientista social tunisino 
trabalhou na avaliação dos 
arquivos da FSM e traduziu 
documentos em Árabe.

DIA DO TRABALHADOR

A FSM imprimiu e distribuiu dois 
cartazes sobre o 1º de Maio. Um 
deles dedicado à juventude e o 
outro exigindo liberdade sindical 
na Colômbia e nas Filipinas. 
Ambos os cartazes lançavam 
uma forte mensagem. Primeiro, 
a especial atenção da FSM à 

juventude e a segunda sobre 
o internacionalismo da FSM 
para com os trabalhadores da 
Colômbia e das Filipinas.

A FSM NA ONU, OIT,
UNESCO, FAO, ACNUR,
CNUCED

Reuniões e Actividades da
FSM na ONU

1. 5 de Março: Conferência sobre 
o tráfico das mulheres e das 
jovens 2. 28 de Março: Cimeira 

2007

O Secretário-Geral da CISA, Sr. Hassan 
Sumnou, visitou a sede da FSM

“Cancelem as dívidas dos países
pobres”, Protesto da FSM junto à
sede da OMC, 2007

FSM em Cuba



sobre o Darfur 2 de Abril: CES/
ONU 3. 
2-5 de Julho: a FSM participou 
na Sessão Plenária do CES e no 
Forum sobre Cooperação para o 
Desenvolvimento, em Genebra. 
3. 5-7 de Setembro: 60ª 
Conferência Anual da DPI/ONG 
4. 5 a 7 de Dezembro: Assembleia 
Geral da Conferência das ONGs 
com estatuto consultivo no CES. 

Reuniões e Actividades da FSM 
na OIT 

1.26 de Fevereiro a 2 de Março: 
a FSM participou e apresentou 
um documento ao Conselho de 
Direito Humanos sobre “ O Direito 
ao Desenvolvimento”. 
2. 8-30 de Março: 298ª Sessão do 
Conselho de Administração da 

OIT 
3. 12 Março a 6 de Abril: 4ª Sessão 
do Conselho de Direitos Humanos, 
com intervenções orais sobre três 
temas, no Diálogo Interactivo. (a) 
o uso de mercenários como meio 
para violar os direitos humanos 
e impedir o direito dos povos 
ao seu exercício do direito à 
auto-determinação; (b) Direitos 

Transnacionais e Humanos ; (c) 
Detenções arbitrárias, liberdade 
de opinião e de intervenção e 
liberdade religiosa. Participámos 
numa reunião colateral sobre a 
questão do Darfur. 
4. 24-27 de Abril: 11ª Reunião 
Regional Africana da OIT, em 
Addis Abeba, Etiópia. O camarada 
Ibrahim Sylla, Secretário da FSM 
para África, participou nesta 
reunião. Falou na Plenária e teve 
reuniões bilaterais com sindicatos 
africanos. Foi manifestado à FSM 
um grande interesse sobre o seu 
actual rumo e plano de acção. Foi 
distribuido material informativo. 
5. 10-30 de Maio: O representante 
permanente da FSM na OIT 
participou no Estágio de 3 semanas 
da OIT sobre o trabalho digno 
e políticas sociais, organizado 
pelo Centro Internacional de 
Formação. 
6. 29 de Maio a 14 de Junho: 
96ª Conferência Internacional 
do Trabalho. O Presidente da 
FSM, Shaban Azouz, integrando 
a Presidência do Grupo de 
Trabalhadores, e o Secretário-
Geral, intervieram na Comissão de 
Direitos Humanos e manifestaram 
apoio a sindicalistas da Colômbia 
e da Filipinas, vítimas de 
perseguições. A FSM teve uma 
boa presença na Conferência 
Anual da OIT. A eleição da FNSCh 
para o Conselho de Administração 
fui um novo passo positivo. A 
FSM organizou três reuniões no 
quadro da 96ª CIT (a) Uma reunião 
preparatória inicial; (b) Um 
Conselho Presidencial Informal; 
(c) Um Conselho de Amigos. 
George Mavrikos interveio na 
sessão plenária e reuniu-se com 
diversas organizações sindicais 
durante a sua estadia em Genebra. 
A representante da FSM em 
Genebra, Osiris Oviedo, também 

interveio na ONU, por ocasião 
do 40º aniversário da ocupação 
israelita da Palestina. 
7. 11-18 de Junho: Durante a 5ª 
sessão do Conselho de Direitos 
Humanos, houve intervenções 
orais de George Mavrikos, o nosso 
Secretário-Geral, sobre Cuba e 
também do camarada Ibrahim 
Gandhour, Vice- Presidente da 
FSM, sobre a questão do Sudão. 
8. 28-30 de Junho: Participação do 
representante permanente da FSM 
no Forum do Desenvolvimento 
da sociedade civil ”Contagem 
até 2015”, em Genebra. Nele 
estiveram quase 600 participantes 
representando 300 ONGs de75 
países, para discutir os “Objectivos 
do Desenvolvimento do Milénio” 
(ODM), um compromisso anterior 
à sessão do CES. 
9. 24 a 28 de Setembro: A FSM 

participou na reunião tripartida da 
OIT sobre o impacto das Cadeias 
Alimentares Globais no emprego. 
A UIS Agricultura (UISTAACT) 
enviou o camarada Bernard 
Gleize, como seu representante. 
10. 8-12 de Outubro: Seminário 
Internacional de Trabalhadores 
sobre o papel dos sindicatos na 
formação dos trabalhadores: a 
chave para a formação sindical. 
O camarada Chrisoula Lampoudi, 
da Comissão de Formação da 

FSM-CISA, Protocolo de
Cooperação, Damasco, Síria

11ª Reunião Regional Africana,
Addis Abeba, Etiópia
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FSM e Osiris Oviedo participaram 
nesta reunião. 
11. 31 de Outubro – 2 Novembro: 
Forum da OIT sobre o trabalho 
digno para uma globalização 
justa, realizado em Lisboa, 
Portugal. A delegação da FSM foi 
composta por José Dinis, membro 
do Conselho Presidencial da 
FSM e Secretário-Geral da UIS 
Construção. 
12. 5-15 de Novembro: A FSM 
participou e interveio durante 
a 300ª Reunião do Conselho de 
Administração da OIT. 
13. 16 de Novembro: Multiforum 
da OIT, por ocasião do 30º 
aniversário da Declaração da 
OIT sobre as Multinacionais e a 
Política Social. 
14. 3 de Dezembro: Painel público 
da OIT sobre “ O Trabalho digno 
para as pessoas com deficiência”, 
no quadro da comemoração do 
Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência. 
15. 10-13 de Dezembro: Reunião 
de Peritos sobre substâncias 
perigosas, com a participação 
do camarada Abelardo Landeira, 

Secretário- Geral adjunto da UIS 
Energia. 

Reuniões e Actividades da FSM 
na sede da UNESCO 

1. Participação na Conferência 
da UNESCO sobre “Culturas e 
Paz”. O representante da FSM fez 
uma intervenção sobre como 
o diálogo cultural afecta a paz. 
O novo representante da FSM, 
Apostolos Sotiropoulos, tomou 
iniciativas e reforçou a presença 
da FSM na UNESCO.
2. 15 de Fevereiro: Dia de Acção: 
Cultura e Paz 
3. 27-29 de Setembro: Participação 
na reunião do Comité Executivo 
4. 16 de Outubro – 3 de Novembro: 
Participação na 34ª Sessão da 
Conferência Geral e apresentação 
de 3 projectos sobre os temas 
da agenda da UNESCO sobre 
iliteracia, mass media, racismo e 
SIDA/HIV. 
5. 5-7 de Dezembro: Participação 
na reunião do Comité de Ligação-
ONGs, com apoio à nomeação 
do representante da FISE, Biju 
Longhinos. 

Reuniões e Actividades da FSM 
na sede da FAO, Roma
1. A nossa representante, 
Annalaura Casadei faleceu e 
somos agora representados pelo 
camarada Vicenzo Bellini. 

2. 5-9 de Março: Comité de 
Pescas
3. 25-28 de Abril: Sessão sobre 
Agricultura 
4. 17-24 de Novembro : 34ª Sessão 
da Conferência da FAO
5. A FSM participou também 
na Conferência da FAO sobre 
agricultura, realizada em Roma.

Reuniões e Actividades da FSM 
no ACNUR

10-14 de Dezembro: 7ª Sessão do 
Conselho de Direitos Humanos, 
o representante permanente da 
FSM participou nalgumas sessões 
e eventos paralelos.

PUBLICAÇÕES

1.No início do ano, imprimimos 
e distribuimos o document 
intitulado “PLATFORM”, uma 

O Secretariado dirige-se a trabalhadores 
dentro de uma fábrica, Atenas

O Secretário-Geral com sindicalistas
africanos, Escritório Central da FSM,
Atenas

Seminário da FSM, Bruxelas

Delegação da FSM à China



publicação que se decidira 
lançar, aquando do 2º Conselho 
Presidencial de Bruxelas, em 
Dezembro de 2006. O seu 
conteúdo ideológico, político 
e sindical foi aprovado pelo 
Conselho Presidencial, em 
Dezembro de 2006. Foram 
publicados 15. 000 exemplares, 
publicados em 5 línguas: Inglês, 
Francês, Espanhol, Russo e Árabe. 
O custo da impressão foi coberto 
pela Federação Grega dos 
Trabalhadores de Construção, 
a quem agradecemos. Este 
document é muito importante e 
promove o trabalho da FSM. 
2. A campanha “Inscreve-te 
nos sindicatos” em quarto 
línguas (5.000 exemplares). É 
uma importante campanha 
promovida pela nova direcção da 
FSM, num esforço para fortalecer 
as organizações sindicais. Entram 
novos membros e entra ar fresco 
na sua essência e na sua acção. 
3. “COMMENTS” números 2 e 3, 
em Inglês, Francês, Espanhol e 
Russo (300 exemplares). 

CARTAZES 

1. 2 Cartazes, um sobre o 1º de 
Maio e outro de solidariedade 
com sindicalistas da Colômbia 
e das Filipinas, perseguidos e 
assassinados (5.000 exemplares) 
2. Produzimos um cartaz 
especial sobre a Conferência 
Sindical Internacional das 
Mulheres Trabalhadoras (3.000 
exemplares).
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Poster do 1º de Maio, Solidariedade com os 
sindicalistas da Colômbia e das Filipinas

Poster do 1º de Maio 2007Poster, Conferência Internacional das 
Mulheres Trabalhadoras, Bruxelas

Platform

2007

Posters & Publicações

Folheto da 
Campanha 
Inscreve-te 
no Sindicato

“Comments”, número 2
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Relatório de acção 2008

2ª REUNIÃO DO CONSELHO 
PRESIDENCIAL - CARTUM, 
SUDÃO, 14-15 JANEIRO, 2008

O segundo Conselho Presidencial, 
que teve lugar em Cartum, no 
Sudão, a 14-15 de Janeiro de 
2008, foi muito bem sucedido. 
Os Membros do Conselho 
Presidencial discutiram o 
Relatório de Actividades de 2007 
e planificaram novas actividades 
para o ano de 2008. O rumo da 
FSM superou as expectativas e o 
plano de acção para 2008 foi mais 
completo. O Conselho Presidencial 
debateu ainda a situação da OIT e 
a posição da FSM na Organização 
Internacional do Trabalho. A falta 
de objectividade e de igualdade 
da OIT foi criticada. O trabalho 
da FSM nas Nações Unidas e na 
UNESCO foi considerado positivo, 

mas o trabalho nas Organizações 
Internacionais tem que ser 
constantemente reforçado. Para 
além disso, o relatório financeiro e 
o plano de acção para 2008 foram 
discutidos ampla e abertamente. 
- Os esforços conjuntos com a 
CISA, o Mundo Árabe e a CTC de 
Cuba para a solidariedade com 
os povos da América Latina e o 
reforço da nossa presence na OIT, 
UNESCO, ONU e FAO. 
- Redobrar de esforços conjuntos 
para reforçar relações fraternais. 
Partilhamos objectivos comuns 
com o Fórum de Pequim. 
- A concentração e utilização 
do arquivo histórico da FSM 
e a publicação de livros que 
promovam a sua actividade e 
ajudem na formação das novas 
gerações.

FORUNS, CONFERÊNCIAS
& ORGANIZAÇÃO DE
SEMINÁRIOS

1. Participação no Fórum 
Sindical Mundial, conjuntamente 
organizado pela FNSCH, a FSM, a 
CISA e a OUSA, em Pequim. Este 
ano, o tema foi “Desenvolvimento 
Sustentável da Economia e da 
Sociedade. Trabalho Digno e o 
Papel das Estruturas Sindicais”. 

2. Conferência Africana de 
Sindicatos. Foi a primeira iniciativa 
realizada em África nos últimos 
anos. Votámos um programa de 
acção especial para África, com 
muitas iniciativas. 

3. A FSM organizou, 
conjuntamente com a CISA, um 
Simpósio Sindical Internacional, 

2008



que se realizou num Hotel 
central de Atenas, sobre o 
tema “A Cooperação entre 
os Trabalhadores do Norte 
e do Sul para Fazer Face às 
Consequências da Globalização”, 
com a participação de delegados 
de 13 países árabes e de 4 
países europeus. O Simpósio 
foi um sucesso. Durante os 
seus trabalhos, assistiu-se a 
um profícuo debate entre os 
representantes sindicais, com 
espírito fraternal, riqueza de 
intervenções e foi adoptada 
uma Declaração Final. Presente 
no Simpósio, esteve o Ministro 
dos Negócios Estrangeiros da 
Grécia, o Sr. Tsiatsiamis, que se 
dirigiu à Assembleia com uma 
intervenção.
 
4. 14 de Novembro, Lagos, 
Nigéria: Seminário da FSM sobre 

Necessidades Básicas e Redução 
da Pobreza para Todos e a 15 de 
Novembro, o Encontro Regional 
da FSM África, com a participação 
de delegados em representação 
de 12 países africanos. Ambas as 
actividades foram organizadas 
e acolhidas pelos sindicatos 
nigerianos ASSBIFI, ATSSAN, 
NACOISAN, NUATE e NUHPSW. 
A FSM esteve representada por 
Adib Miro e Yacine Bem Chikha. 
Foi dado um novo passo para a 
FSM. 

5. 15-16 de Novembro, Lisboa, 
Portugal: a FSM, conjuntamente 
com 3 estruturas da CGTP-
IN – FEVICCOM, FESAHT e 
SNTSF – organizaram um 
Simpósio Internacional sobre a 
Globalização e as Consequências 
da Crise Económica para os 
Direitos dos Trabalhadores, com 

a participação de 39 delegados 
internacionais em representação 
de 25 países, e com 109 
sindicalistas portugueses. 
Foi, unanimemente, decidido 
celebrar, a 1 de Abril de 2009, o 
Dia Internacional de Luta, sob o 
lema “Dia Internacional de Luta 
pelos Direitos dos Trabalhadores 
contra a Exploração”. Depois 
de muitos anos, a FSM teve 
uma grande presença em 
Portugal. Seminário da FSM 
sobre Necessidades Encontro 
Regional da FSM Ásia Pacífico, 
Kathmandu, Nepal Básicas e 
Redução da Pobreza para Todos, 
Lagos, Nigéria

ENCONTROS REALIZADOS

1. 18-23 Setembro: Encontro dos 
Transportes, Atenas. Visitas aos 

Seminário da FSM sobre Necessidades 
Básicas e Redução da Pobreza para
Todos, Lagos, Nigéria

Encontro Regional da FSM Ásia Pacífico, Kathmandu, Nepal

Delegação da BielorrússiaCISA -FSM Seminário Internacional
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Locais de Trabalho. Delegação 
chefiada pelo Camarada José 
Manuel Oliveira, Secretário- Geral 
da UIS Transportes.

2. 22 de Setembro, Kathmandu, 
Nepal: Encontro Regional da 
FSM Ásia Pacífico, moderada 
pelo Camarada H. Mahadevan, 
com participação de filiados e 
amigos da região. Este encontro 
mostra o progresso alcançado 
pelo Escritório Regional da Ásia 
Pacífico.

3. 3-5 Dezembro, Trivandrum, 
India: 39º Congresso do 
AITUC. Encontro das mulheres 
sindicalistas indianas com o 
Secretário-Geral da FSM para 
preparar a próxima reunião Ásia 
Pacífico.

DELEGAÇÕES ENVIADAS:

1. Participação no Congresso 

da CGTP-IN, Lisboa, Portugal. 
A FSM esteve representada 
neste importante evento pelo 
Secretário-Geral George Mavrikos 
e pela camarada Kali Patouna.
2. Participação na 35ª 
Conferência da Organização 
Árabe do Trabalho, realizada em 
Sharm El Sheik, Egipto. A FSM 
foi representada pelo Presidente 
Shabban Azzouz.
3. O camarada Apostolos 
Sotiropoulos, representante 
permanente da FSM na UNESCO, 
participou no 50º Aniversário 
da Organização Afro-asiática 
de Solidariedade com os Povos 
– AAPSO, sob o lema “A AAPSO 
num mundo globalizado e 
interdependente”, que se realizou 
no Egipto. 
4. A Camarada Chrisoula 
Lamboudi, Presidente do 
Sindicato dos Professores de 
Atenas, representou a FSM 
na Conferência de Mulheres, 
realizada em Lahore, Paquistão e 

organizada pela GFTU. 
5. O Camarada Mahadevan 
representou a FSM no Congresso 
Lenin Sarani UTUC. 
6. Participação no Congresso 
da UGTA Algéria, realizado em 
Alger. A FSM foi representada 
neste evento pelo Secretário- 
Geral Adjunto Adib Miro. 
7. O Secretário-Geral Adjunto 
Valentin Pacho participou 
na Assembleia do Conselho 
Mundial da Paz, que se realizou 
em Caracas, Venezuela. 
8. Camaradas da VGCL Vietnam 
representaram a FSM na 
Conferência realizada em Kerbala 
pela SIGTUR Índia. 
9. Uma delegação da FSM, 
chefiada pelo seu Secretário- 
Geral, participou no Congresso 
da OUSA, em Tripoli, Líbia. O 
Camarada George Mavrikos 10º 
Congresso Nacional da VGCL, 
Vietname teve uma reunião, ao 
mais alto nível, com o Camarada 
Mahmud Mustafa Zletni, 

2008

Simpósio Internacional sobre a 
Globalização e as consequências da Crise 
económica sobre os direitos
dos trabalhadores, Lisboa, Portugal

2º Conselho Presidencial, realizado em Cartum, Sudão



Secretário-Geral da Federação 
dos Sindicatos de Produtores da 
Líbia. 
10. 3º Congresso da FESAHT, 
Lisboa, Portugal. A FSM esteve 
representada pela Camarada 
Lorena Jaime. 
11. 27-29 de Junho, Ankara, 
Turquia: Congresso da KESK, a 
FSM esteve representada pelo 
Camarada George Pontikos. 
12. 2-4 de Agosto: 7ª Conferência 
Nacional do AICCTU, Chennai, 

Índia: A FSM esteve representada 
pelo Camarada H. Mahedevan. 
13. 20-21 de Setembro, Atenas, 
Grécia: o Secretário-Geral 
participou no Seminário Africano 
da PAME, sob o lema “A Imigração 
dos Trabalhadores Africanos na 
Europa”. 
14. 9-11 de Outubro, Panamá: XVI 
Congresso da Central Nacional 
dos Trabalhadores do Panamá 
(CNTP), participaram António 
Neto e Ramon Cardona. 
15. 19-21 de Outubro, Sahara: 6º 
Congresso da UGT Sario, Quim 
Boix participou em representação 
da FSM. 
16. 31 de Outubro-1 de 
Novembro: Vaso Moukanou 
representou o Secretariado da 
Juventude da FSM no Seminário 
da FDIM sobre Direitos Humanos, 
no Bahrein. 
17. 3-5 de Novembro, Hanoi, 

Vietname: 10º Congresso 
Nacional da VGCL, a FSM 
esteve representada pelo seu 
Secretário-Geral. 
18. 7-9 de Novembro, Valência, 
Espanha: 34ª Sessão da 
Conferência do EUCOCO 
sobre o Sahara. A FSM esteve 
representada por Quim Boix. 
19. 13-14 de Novembro, a CGTP-
IN e a CES organizaram um 
Seminário Internacional sobre o 
Tempo de Trabalho na Europa. 
A FSM esteve representada pelo 
seu Conselheiro Científico Dr. 
Máximos Aligisakis. 
20. 15-18 de Novembro, Nova 
Deli: George Pontikos, em 
nome da FSM, participou na 26ª 
Conferência da AIBEA. 
21. 19 de Novembro, Nicósia, 
Chipre: a PEO de Chipreorganizou 
um Seminário Internacional 
sobre Trabalhadores Imigrantes, 
onde a FSM esteve representada 
pelo seu Secretário-Geral. 
22. 20-22 de Novembro, Nicósia, 
Chipre: 25º Congresso da PEO. O 
Secretário-Geral da FSM dirigiu-
se ao Congresso. 
23. 27-29 de Novembro, 
Montevideo, Uruguai: no 10º 
Congresso do PIT CNT, Aníbal 
Melo representou a FSM. 
24. 28-29 de Novembro, 
Manágua, Nicarágua: Encontro 
Continental dos Trabalhadores 
Agro-alimentares. 
25. 29 de Novembro-1 de 
Dezembro, Moscovo, Rússia: 
13º Congresso do Partido 
Comunista da Federação Russa, 
com a participação de Adib 
Miro. No quadro do Congresso 
da FSM, realizou várias reuniões 
bilaterais e discussões com 
sindicalistas russos. 
26. 2-12 de Dezembro: uma 
delegação da FSM, de 14 
pessoas, composta por 

Presidentes e Secretários-Gerais 
das UIS e chefiada por Valentin 
Pacho e Osíris Oviedo visitou 
a China, para participar num 
Seminário Sindical. Durante 
a sua visita, os membros da 
delegação encontraram-se com 
a Direcção da FNSCH, tiveram 
reuniões bilaterais sectoriais e 
visitaram locais de trabalho em 
três cidades. 
27. 2 de Dezembro, Trivandrum, 
India: Manifestação do AITUC. O 
Secretário-Geral da FSM dirigiuse 
aos participantes. 
28. 5 de Dezembro, Tihuana, 
México: 5ª Conferência de 
Sindicalistas e Líderes das 
Organizações Sociais da América 
do Norte com Sindicalistas da 
América Latina. Ramon Cardona 
representou a FSM. 
29. 5-6 de Dezembro, Colômbia: 
III Congresso da Juventude 
Comunista. 
30. 6 de Dezembro, Brasil: Aníbal 

Iniciativa de Solidariedade com
Sindicalistas Colombianos, Genebra

Manifestação do AITUC, Índia

10º Congresso Nacional da VGCL, Vietname
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Melo representou a FSM no 4º 
Congresso da UST.

SOLIDARIEDADE &
CAMPANHAS
INTERNACIONAIS

1. A FSM preparou um evento de 
Solidariedade com Sindicalistas 
Colombianos, que se realizou 
em 6 de Junho, no quadro da 97ª 
Conferência Anual da OIT, por 
ocasião do 60º Aniversário da 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e do 60º Aniversário da 
Convenção Nº 87, sobre Liberdade 
de Associação. O encontro foi 
presidido por George Mavrikos, 
Secretário- Geral da FSM, por Sir 
LeRoy Trotman, Presidente do 
Grupo de Trabalhadores, pelo 
Sr. Dan Cunniah, Director do 
ACTRAV, por Alfonso Ahumada 
Barbosa, da CUT da Colômbia e 
por Ramon Cardona, Secretário 
da FSM na Região da América. 
Mais de 100 trabalhadores 
delegados participaram nesta 
actividade. Nesta Conferência, 
a FSM denunciou a política do 
governo de Uribe, exigiu o fim 
dos crimes, dos assaltos e dos 
desaparecimentos na Colômbia 
e exortou as Organizações 
Internacionais a deixarem de 
ser meros espectadores destes 
trágicos factos.

2. 25-30 de Setembro: Caravana 
de Solidariedade com o 
Líbano e com a Síria. A FSM 
esteve representada pelo seu 
Secretário-Geral. Foram feitas 
reuniões com a Direcção da CGT 
Líbano, com a FENASOL, com a 
Direcção do HeZbolah e com o 
Primeiro-Ministro do Líbano, Sr. 
Siniora. Em Damasco, na Síria, 
foi feita uma reunião com o Vice-

Presidente da República Síria. 

3. 29 de Dezembro: Solidariedade 
com a Palestina. Foi endereçado 
um Memorando ao Secretário-
Geral das Nações Unidas, Sr. Ban 
Kimoon, em protesto contra 
os crimes cometidos pelo 
Exercito Israelita na Faixa de 
Gaza. Conferência de Imprensa 
das organizações sindicais 
mundiais. Carta do Presidente 
da FSM, Mohammed Shaban 
Azzouz, dirigida à comunidade 
internacional. 

4. Fornecimento de equipamento 
técnico (portátil) ao Escritório 
Regional do Médio Oriente. 

5. Ajuda financeira aos Sindicatos 
da Nigéria para realização 
do Seminário e do Encontro 
Regional. 

6. Ajuda financeira para bilhetes 
de avião a muitos camaradas de 
África, Ásia e América Latina.

UNIÕES INTERNACIONAIS
(UIS’s)

1. Reunião do Comité de 
Preparação da UIS Turismo- 
Hotelaria, em Atenas, com a 
participação de sete organizações 
sindicais. Foi decidido realizar o 
Congresso do Turismo e Hotelaria 
em Atenas, em 2008. 

2. A 26-28 de Setembro realizouse 
um grande Congresso no México. 
O Congresso da UIS Energia foi 
uma actividade importante, com 
resultados encorajadores para 
os sindicatos. Participaram 208 
delegados, representando 56 
estruturas sindicais de 26 países. 
Foi eleita uma nova Direcção, 
liderada pelo Camarada Swadesh 
Dev Roye, do CITU da Índia como 
Presidente e por Martin Esparza 
Flores, do SME do México, 
como Secretário- Geral. Foram 
votados novos Estatutos. A FSM 
foi representada por Valentin 
Pacho. 

3. Realizou-se o Congresso 
da UIS Transportes em Belo 
Horizonte – Brasil, a 10-11 
Dezembro, acolhido pela CSC 
e pela FENAMETRO com a 
participação de 86 delegados 
internacionais representando 
27 países de todo o mundo. A. 
Miro e R. Cardona participaram 
no Congresso. A delegação da 
FSM também foi convidada a 
participar no Congresso Fundador 
da Central dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras do Brasil, CTB, 
que tem 5.500.000 filiados e 
apresentou ao Escritório Central 
um pedido de filiação na FSM. 

4. Encontro do Comité 
Preparatório da UIS Metal em 
Atenas, LAB Basca, CITU Índia, 
Secretário-Geral Adjunto da FSM, 
Valentin Pacho e o Sindicato 
dos Trabalhadores de Atenas e 
Pireus. O Congresso Fundador da 
UIS Metal realizouse em 19-20 de 
Maio de 2008. 

5. Adib Miro, Secretário-Geral 
Adjunto da FSM, participou no 
Congresso da UIS Agricultura, 
em Paris. 

2008
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6. Participação no Encontro 
Europeu da UIS Transportes, 
realizado no Chipre. 

7. Participação no Congresso 
da UIS Metal, realizado em San 
Sebastian e no Congresso da 
LAB. A FSM esteve repreentada 
pelo camarada Valentin Pacho. 
A fundação da UIS Metal é um 
grande esforço. Foi dado um novo 
passo estrutural para reforçar a 
FSM.

VISITAS DA FSM

Uma delegação da FSM, chefiada 
pelo Secretário-Geral e por Ramon 
Cardona, Secretário do Escritório 
Regional da América Latina na 
Região da América Latina. A 
segunda visita começou no Brasil, 
onde foi celebrado o 1º de Maio 
e o Secretário-Geral discursou 
nas manifestações do Dia do 
Trabalhador da CGTB e da CTB, 
em São Paulo. A delegação visitou 
o Uruguai e o Peru e acabou 
a visita em Quito, no Equador, 
onde se realizou o importante 
evento “Nossa América”, com 
a participação de mais de 17 
países da América Latina. Foi um 
encontro importante, com bons 
resultados que abriram novas 
perspectivas no movimento 
sindical de classe. A hospitalidade 
da CTE foi excelente. No Uruguai, 
a delegação da FSM encontrou-
se com a Direcção do PIT-CNT e, 
no mesmo dia, discursaram numa 
reunião com 120 sindicalistas em 
Montevideu. No Peru, tiveram 
uma reunião com a Direcção e com 
a Comissão Executiva da CGTP e 
aprovaram iniciativas e actividades 
conjuntas (conferência dos jovens 
trabalhadores, etc.).

IMPORTANTES REUNIÕES
BILATERAIS

1. O Secretário-Geral da FSM 
deslocou-se a Espanha e 
realizou reuniões bilaterais 
com Organizações Sindicais 
Espanholas em Madrid e nas 
Astúrias. 

2. A colega Osíris Oviedo de 
la Torre, da CTC de Cuba e 
representante permanente 
da FSM na OIT, visitou Angola 
e teve reuniões bilaterais 
com diferentes organizações 
sindicais. 

3. Uma delegação ao mais alto 
nível, da FNSCh China visitou 
os Escritórios Centrais da FSM, 
em Atenas, de 9-11de Maio 
de 2008, constituída por Xu 
Zhenhuan, Vice-Presidentel; 
Wang Liming, Director-Geral 
Adjunto; Ouyang Yingbin, 
Director do Departamento 
Internacional; Xu Lu, Directora 
Adjunta do Departamento 
Internacional; We Chuanhua, 
membro do Departamento 
Internacional. 

4. Em 25-28 de Junho, 
Graciete Cruz, visitou os 
Escritórios Centrais da FSM. 

5. O Presidente da CGTB Brasil, 
António Neto visitou a FSM, 
onde se debateram todas as 
questões contemporâneas 
do Movimento Sindical. 

6. Em 30 de Julho, a FSM 
realizou uma reunião com 
uma delegação do Conselho 
Mundial da Paz, constituída 
por Socorro Gomes, 
Presidente, e por Thanassis 
Paphilis, Secretário- Geral. 

Brasil - CGTB

Equador – “Nossa América”

Uruguai

Perú
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7. O Dr. Frank Goldsmith, 
representante permanente da 
FSM nas Nações Unidas em Nova 

Iorque, visitou os Escritórios 
Centrais da FSM de 16-26 de 
Setembro. 

8. De 19-22 de Setembro, dois 
ciclistas, sindicalistas da Casa dos 
Trabalhadores do Irão, visitaram a 
sede da FSM no seu itinerário para 
a Paz e Solidariedade na Europa. 

9. Aceitando o convite da 
Federação Sindical Mundial (FSM), 
o Senhor Dan Cunniah, Director 
do ACTRAV/OIT visitou a sede da 

FSM, em Atenas, a 27 de Outubro. 
Todas as reuniões tiveram 
lugar num ambiente cordial e 
amigável, com espírito positivo 
e colegial. Houve troca de ideias 
sobre aspectos pertinentes para 
os trabalhadores, que estão na 
agenda da OIT, designadamente 
sobre trabalho digno, migrações, 
redução da pobreza e direitos dos 
trabalhadores. Entre outros temas, 
debateram-se as implicações da 
crise económica, que levará ao 
aumento do desemprego e da 
pobreza, enquanto aumentam as 
dificuldades e o fardo dos países 
em desenvolvimento. 

10. 11 de Novembro: Leonardo 
Batalla, responsável de Relações 
Internacionais do Sindicato dos 
Bancários AEBU/PIT-CNT do 
Uruguai, visitou a sede da FSM, 
onde teve reuniões bilaterais. 

11. 17-19 Novembro, Atenas, 
Grécia: uma delegação da LAB, 
chefiada pelo seu Secretário- Geral 
Ainhoa Etxaide e responsável 
pelas Relações Internacionais 
visitou a sede da FSM, onde teve 
reuniões bilaterais. 

12. 9-11 de Dezembro, Atenas, 
Grécia: uma delegação da 
Federação de Sindicatos dos 
Trabalhadores do Comércio da 
Bacia do Nilo, chefiada pelo seu 
Secretário-Geral, Mohammed 
Wahballa, visitou a sede da FSM, 
onde teve reuniões bilaterais.

OUTROS

Começou a funcionar em Atenas 
um departamento da FSM África. 
O seu principal objectivo é 
estabelecer contactos regulares 
com todos os filiados e amigos 
da FSM no Continente, através 
de um e-mail especifico (africa@
wftucentral.org ) e uma página 
Web, dedicada às actividades 
sindicais africanas.

DIA DO TRABALHADOR

Por ocasião do 1º de Maio, o 
Secretário-Geral celebrou o Dia 
Internacional do Trabalhador com 
uma missão à América Latina. 
Outra delegação da FSM visitou 

Frank Goldsmith, representante da
FSM nas Nações Unidas

O Senhor Dan Cunniah, Director do
ACTRAV/OIT visitou a sede da FSM, 
em Atenas

A Secretária das Relações Internacionais 
da CGTP-IN, discursando aos trabalhadores 
no interior de um barco em reparação,
Atenas, Grécia
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filiados e amigos em África. A 
delegação visitou a Nigéria e 
a Serra Leoa. A delegação teve 
oportunidade de participar 
num Seminário dedicado ao 
Dia do Trabalhador, organizado 
pela Central Sindical da Serra 
Leoa (TUC-SL), participou nas 
celebrações do 1º de Maio, reuniu-
se com líderes históricos e com as 
Autoridades Locais da Serra Leoa, 
visitou Companhias Mineiras e 
teve reuniões com trabalhadores.

FSM ONU, OIT, UNESCO, FAO,
CDH, CNUCED

Reuniões e Actividades da
FSM nas Nações Unidas

1. O Colega Apostolos 
Sotiropoulos, representante 
permanente da FSM na UNESCO, 
participou no 6º Fórum ONU 

DP de Atenas, contra a pobreza, 
realizado em Atenas e discursou 
para todos os participantes. 
2. De 3-5 de Setembro, em 
Paris, França, Frank Goldsmith, 
representante da FSM nas 
Nações Unidas, participou no 61º 
Aniversário das Nações Unidas e 
na Conferência Annual de ONG’s/
DPI. 
3. 17 de Outubro: participámos 
na cerimónia das Nações Unidas 
por ocasião do Dia Internacional 
para a Erradicação da Pobreza. 
4. 24 de Novembro, Representante 
permanente da FSM participa 
em reunião organizada pelas 
Nações Unidas em Genebra, por 
ocasião do Dia Internacional de 
Solidariedade com a Palestina.

Encontros e Actividades da
FSM na OIT

 1. 6 de Março, uma delegação 
do Conselho Presidencial da 
FSM reuniu com Juan Somavia, 
Director Geral da OIT e com Dan 
Cunniah, Director do ACTRAV, 
para discutir a futura eleição 
dos órgãos de direcção, a 
discriminação contra a FSM no seio 
da OIT e requereu a organização 
de um Encontro Internacional 
de Organizações Sindicais 
para debater estas questões. A 
delegação da FSM foi composta 
pelos Camarada Ghandour, Miro, 
Pacho, Mahadevan, Osiris Oviedo 
e Pontikos. O principal tema de 
discussão foi colocar um fim no 
monopólio da CSI na OIT. 
2. 6-20 de Março o Representante 
Permanente da FSM participou 
na 301ª sessão do Conselho de 
Administração da OIT. 
3. Em 19 de Maio, o Secretário- 
Geral da FSM, George Mavrikos, 

2º Conselho Presidencial, Cartum, Sudão
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e Osiris Oviedo, representante 
permanente na OIT, reuniram com 
Juan Somavia, Director- Geral da 
OIT, para denunciar o monopólio 
no seio da Direcção do Grupo 
de Trabalhadores da OIT e para 
apresentar propostas concretas 
para conseguir a representação 
de todas as tendências sindicais. 
4. 22 de Maio: Declaração da FSM 
durante a sessão especial dos 
Direitos Humanos sobre a Crise 
Alimentar. 
5. 28 de Maio a 13 de Junho, 
97ª Conferência Internacional 
do Trabalho. A FSM organizou 
três encontros no quadro da 
97ª Conferência da OIT: a) uma 
reunião preparatória; b) um 
Conselho Presidencial Informal; 
c) o Conselho de Amigos da FSM, 
onde George Mavrikos proferiu 
um discurso no Encontro de 
Solidariedade com a Palestina e 
os Territórios Árabes Ocupados. 
A FSM preparou um Evento de 

Solidariedade com os Sindicalistas 
Colombianos, que teve lugar a 
6 de Junho. George Mavrikos 
proferiu um discurso na sessão 
plenária, com fortes críticas à 
eleição dos órgãos de direcção e 
reivindicou uma OIT caracterizada 
pelo pluralismo e aberta a todas 
as ideologias. 
6. 27 e 28 de Outubro: 
Participámos no Fórum para o 
Desenvolvimento da Sociedade 
Civil “Uma Plataforma para o 
Desenvolvimento: Contagem 
Decrescente para 2015”. 
7. 6 a 21 de Novembro, 303ª sessão 
do Conselho de Administração 
da OIT. A delegação da FSM foi 
composta por Adib Miro, Vasiliki 
Moukanou e Osiris Oviedo.

Encontros e Actividades da
FSM no Conselho dos Direitos
Humanos

1. 3-28 de Março: 7ª Sessão do 

Conselho dos Direitos Humanos. 
Intervenções da FSM no Diálogo 
Interactivo sobre os 3 relatórios. 
2. 1-3 de Setembro: a FSM 
participou no Fórum Social do 
Conselho dos Direitos Humanos. 
3. 8-26 de Setembro: 9ª Sessão do 
Conselho dos Direitos Humanos. A 
FSM fez uma declaração conjunta 
sobre a situação dos direitos 
sindicais na Turquia e sobre o 
direito à alimentação.

PUBLICAÇÕES

1. “Novo Rumo”, em Inglês, Francês 
e Espanhol, 50 000 exemplares. 
Nova edição da versão inglesa do 
“Novo Rumo”. 
2. Materiais para o Simpósio 
Sindical Internacional da FSM/
CISA. 
3. Impressão dos “Comentários da 
FSM” em 4 línguas. 
4. Poster para o 1º de Maio, 

Reunião do Secretariado na Sede da FSM, Atenas, Grécia

2008



em Inglês e Espanhol, 12 000 
exemplares. 
5. Poster para o Seminário da 
Nigéria, em Inglês. 
6. Poster para o Simpósio 
Internacional de Portugal, em 
Espanhol. 
7. Poster “Fim da Exploração 
Infantil”. 8. Pins, bonés e USB’s 
com o logótipo da FSM.

Poster, Simpósio Sindical
Internacional, Lisboa

Poster, 1º de Maio de 2008 Poster, Seminário da Nigéria

Poster “Fim à Exploração Infantil”

Folleto   “Nuevo Rumbo“



2008
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3º ENCONTRO DO CONSELHO
PRESIDENCIAL DA FSM, 
NICÓSIA,
CHIPRE, 8-9 DE MARÇO, 2009 

O 3º Conselho Presidencial 
da FSM foi acolhido pela PEO 
(Federação Pancipriota do 
Trabalho), em Nicósia, Chipre, 
a 8-9 de Março de 2009. No 
Conselho Presidencial foram 
discutidas questões importantes, 
como o Relatório de 2008 e o 
Plano de Acção para 2009, que 
foram debatidos e adoptados 
entusiasticamente por todos 
os membros. No Chipre, foi 
reafirmado o novo rumo da FSM, 
iniciado em Havana. Um aspecto 
central da discussão foi a crise 
internacional do capitalismo, 
as suas consequências para a 
classe trabalhadora e o papel 
da FSM na defesa da vida e do 

emprego dos trabalhadores. O 
Conselho Presidencial aprovou o 
dia 1 de Abril de 2009 como Dia 
Internacional de Acção Sindical: 
um dia da maior importância, 
onde os sindicatos organizaram 
várias iniciativas, especialmente 
viradas para os locais de 
trabalho. A guerra suja de Israel 
contra o povo da Palestina, a 
continuada ocupação do Iraque 
e do Afeganistão, a situação no 
Paquistão, as ameaças contra 
a República Democrática da 
Coreia do Norte e a Venezuela e 
a prisão do Presidente do Sudão 
pelo Tribunal Internacional 
de Haia foram alguns dos 
assuntos debatidos. O Conselho 
Presidencial reafirmou a sua 
solidariedade com a luta dos 
povos e decidiu promover mais 
iniciativas de apoio e expressão de 
solidariedade com as suas lutas. 

Destaque – a realçar o aumento 
da força da FSM foi a aprovação 
de novas filiações, oriundas das 
Ilhas Canárias, Guiné-Bissau, 
Mauritânia, Nigéria, Serra Leoa, 
México, Venezuela, Camarões, 
Congo, Sri Lanka, Catalunha e 
Galiza. O Plano de Acção de 2009, 
que foi aprovado pelo Conselho 
Presidencial foi mais exigente e 
enriquecido. O Plano de Acção 
continha: Seminários Sindicais 
em todos os continentes; 
Conferências para as Mulheres 
Trabalhadoras em todos os 
continentes; Conferência 
para a Juventude no Peru; 
Estabelecimento de novas UIS na 
Hotelaria e Turismo, nos Serviços 
Públicos e no Sector Financeiro. 
Solidariedade Internacional 
com a Palestina e com Cuba, 
celebrando o 70º aniversário da 
CTC e os 50 anos da Revolução 

2009

Relatório de acção 2009



Cubana. Finalmente, os membros 
do Conselho Presidencial  
adoptaram resoluções sobre a 
Coreia, sobre a Direcção da OIT, 
resoluções sobre a Palestina, 
de solidariedade com o povo 
do Chipre e os Trabalhadores 
Cipriotas, de solidariedade com o 
povo do Sudão, resolução sobre 
o 70º aniversário da CTC e os 50 
anos da Revolução Cubana.

Conselho Presidencial
Informal & Conselho de
Amigos

O Conselho Presidencial Informal 
e o 3º Conselho de Amigos 
realizaram-se em Genebra, na 
Suíça, durante a 97ª Conferência 
Internacional do Trabalho, de 28 
de Maio a 13 de Junho.

FÓRUNS, CONFERÊNCIAS &
SEMINÁRIOS ORGANIZADOS

1. 12-13 de Fevereiro: 3º 
Fórum Sindical Internacional, 
realizado em Pequim, organizado 

conjuntamente pela FSM, 
FNSCH, CISA e OUSA. Este fórum 
incidiu sobre “Desenvolvimento 
Científico, Trabalho Digno e 
Direitos dos Trabalhadores” e 
contou com a participação de 
dezenas de delegados de muitos 
países. Neste seu terceiro ano, 
ficou claro que se trata de uma 
iniciativa sindical de relevo. A 
FSM foi representada pelo seu 
Secretário-Geral, G. Mavrikos. 
2. 19-21 de Julho: a FSM organizou 
um Seminário Internacional de 
Mulheres Trabalhadoras, sob 
o lema “O papel das mulheres 
sindicalistas na promoção da 
organização de mais mulheres 
trabalhadoras por um futuro 
melhor do comércio nos países 
da Bacia do Nilo”. O Seminário 
foi organizado no Cairo, Egipto, 
em cooperação com a Federação 
de Sindicatos dos Trabalhadores 
do Comércio da Bacia do Nilo. A 
FSM esteve representada pelo Dr. 
Elsadiq Ali. Participaram mulheres 
sindicalistas de 7 países da area 
(Egipto, Quénia, Etiópia, Burundi, 

Ruanda, Sudão e Tanzânia), bem 
como representantes europeus. 
3. 27-29 de Julho: Por ocasião da 
celebração do 82º aniversário 
da Confederação Geral do 
Trabalho do Vietname (VGCL), 
a FSM organizou em Hanói, 
conjuntamente com a VGCL, 
um Seminário Sindical 
Internacional sobre “A Crise 
Económica Global e a Acção 
Sindical em Defesa do 
Emprego dos Trabalhadores”. 
O Seminário contou com a 
participação do Secretário-Geral 
da FSM, George Mavrikos, e teve 
grande sucesso, permitindo aos 
participantes aprofundar o seu 
conhecimento sobre a crise e 
os seus efeitos nos direitos dos 
trabalhadores. 
4. 5-6 de Outubro: a FSM 
organizou uma Conferência 
Internacional no Parlamento 
Europeu, em Bruxelas, sobre “A 
Crise Económica Internacional 
e o Papel dos Sindicatos”. 
A FSM esteve representada 
pelo seu Secretário-Geral e por 

Conselho Presidencial, Nicósia, Chipre, 2009
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membros do Secretariado. Os 
participantes discutiram o papel 
dos sindicatos, bem como a crise 
económica e o trabalho digno. 
Esta importante iniciativa da FSM 
deu continuidade ao Simpósio 
organizado em Lisboa, Portugal, 
bem como às nossas reuniões no 
Nepal, Cuba, Nigéria, Bielorrússia, 
etc. 
5. 18-20 de Novembro: 
Conferência Internacional 
Inaugural da Juventude 
Trabalhadora, realizada em 
Lima, Peru, organizada pela 
FSM em cooperação com a 
CGTP do Peru. A FSM esteve 
representada pelo Camarada 
Valentin Pacho, Secretário-
Geral Adjunto. Participaram na 
Conferência 32 organizações 
sindicais, representando 25 
países de todos os continentes, 
bem como muitos participantes 
locais. O evento teve grande 
sucesso, permitindo a partilha 
de experiências e a discussão de 
propostas para a coordenação 
das lutas. A conferência terminou 
com a eleição do Comité de 
Coordenação. A Juventude abre 
um novo caminho com a FSM. 
6. 11 de Dezembro: A FSM 
organizou um Seminário 
Regional Africano, sob o lema: 
“luta contra a VIH-SIDA”. 

Este Seminário teve forte 
impacto na região, atraindo 
atenções de sindicalistas da 
África do Sul, Nigéria, Líbia 
e Quénia. Os participantes 
apresentaram a experiência e 
o trabalho desenvolvido pelas 
suas organizações sindicais 
nesta matéria. A FSM esteve 
representada pelo Dr. Elsadu 
Ali, membro do Secretariado do 
SWTUF do Sudão.

REUNIÕES REAlIZADAS

1. 20 de Janeiro: Encontro 
Regional Europeu, realizado 
em Viena, Áustria e adopção 
prévia do Plano de Actividades 
Europeu. 
2. 19 de Abril: Encontro Sindical, 
organizado por Amigos da 
FSM em França, realizado em 
Marselha, França. A FSM esteve 
representada pelo Camarada 
Valentin Pacho, Secretário-Geral 
Adjunto e pelo Camarada Joseph 
Lop. 
3. 2 de Junho: a FSM preparouse 
para a Sessão Anual da OIT 
e organizou uma Reunião 
Preparatória de Filiados e 
Amigos. 
4. 18-19 de Setembro: Encontro 
do Escritório Regional da FSM 

2009

Seminário Internacional sobre As
Mulheres Trabalhadoras Cairo Egipto

Seminário Sindical Internacional “A
Crise Económica Global e a Acção
Sindical em Defesa do Emprego dos
Trabalhadores”, Vietname

Conferência Internacional da
Juventude Trabalhadora, Lima Peru

Seminário Regional Africano “Luta contra a 
VIH-SIDA”, Nairobi, Quénia



Congresso da UIS Serviços Públicos, Brasil

Seminário da FSM, Bruxelas, Bélgica

Seminário FSM-OIT “A Crise Económica 
Internacional e o Trabalho Digno”, Bruxelas

Quadros da UIS Serviços Públicos dirigem-
se a trabalhadores de um hospital, Atenas

Reunião com filiados da FSM em África

Reunião com o Comité Internacional da 
Juventude Trabalhadora

Presidente da FSM, Azouz M. Shaban

Lisboa

A Direcção da CTC visita a Sede da FSM

Fábrica de Tabaco, Cuba

Visita da Direcção da CONEP, Nepal, na Sede 
da FSM

Reunião Internacional do Sector das 
Finanças, Atenas
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na Europa (EUROF), realizado 
em Atenas, com a presença 
do Secretário-Geral da FSM, 
George Mavrikos e Valentin 
Pacho. Esta reunião teve uma 
forte participação, com a 
representação de organizações 
sindicais de 17 países. O conteúdo 
das resoluções aprovadas é 
enriquecido por um conjunto de 
propostas de acção e iniciativas a 
realizar na defesa dos interesses 
dos trabalhadores na Europa. 
5. 26-28 de Novembro: Encontro 
Inaugural de Filiados e Amigos 
da FSM da América Central, 
Caraíbas e México, realizado em 
Herédia, São José, Costa Rica. 
Participaram neste Encontro 60 
sindicalistas, em representação 
de 27 organizações sindicais 
de 8 países. A FSM esteve 
representada pelo Camarada 
Ramon Cardona. 
6. 22-23 de Dezembro: o 
Escritório Regional da FSM na 
Ásia Pacífico, em cooperação com 
a Confederação de Sindicatos 
do Bangladesh (BTUC), realizou 
uma Reunião e um Seminário 
em Dhaka, Bangladesh. O 
Seminário foi sobre o tema 
“Direitos no Trabalho e Protecção 
Social na Região da Ásia-
Pacífico e Avaliação do Diálogo 
Social nestes países”. Todos os 
filiados e amigos da FSM na 
região participaram em ambos 
os eventos, conduzidos pelos 
Camaradas H. Mahadevan e Dr. 
Wajedul Islam Khan, Secretário- 
Geral da BTUC, dando preciosos 
contributos para o seminário.

DElEGAçÕES ENVIADAS

1. 16-18 de Janeiro: Fórum 
Internacional de Beirute, 
realizado em Beirute, Líbano. A 

FSM esteve representada por 
Castro Abdallah, da FENASOL. 

2. 23-25 de Fevereiro: FNTMMSP 
(Federação do Metal do Peru) 
realizou o seu 11º Congresso 
Nacional em Lima, no Peru. A 
FSM esteve representada por 
Jesus Gete Olarra, Secretário-
Geral da UIS Metal. 

3. 2-13 de Março: Conferência 
Anual de Mulheres, realizada na 
sede das Nações Unidas, em Nova 
Iorque, sob o lema “Igualdade 
de Responsabilidades entre 
Mulheres e Homens, incluindo 
a assistência no contexto 
do VIHSIDA”. A FSM esteve 
representada por Lorena Jaime, 
Conselheira Científica. 

4. 30-31 de Março: 9º Congresso 
da CTA, realizado na Argentina. 
A FSM esteve representada por 
Pascual Carneiro, Secretário- 
Geral da CTB do Brasil. 

5. 4-7 de Abril: 5ª Conferência 
Nacional do GEFONT Nepal, 
realizada em Kathmandu. A 
FSM esteve representada pelo 
Camarada H. Mahadevan, 
Secretário-Geral Adjunto, do 
Escritório Regional da Ásia- 
Pacífico. 

6. 6-9 de Abril: 36ª Conferência da 
Organização Árabe do Trabalho, 
realizada em Amman, Jordânia. 
A FSM esteve representada pelo 
seu Presidente, Mohammed 
Shabban Azouz, distinta e 
respeitável personalidade entre 
os povos Árabes, e pelo Camarada 
Adib Miro. 

7. 14-17 de Abril: Conferência dos 
Sindicatos Asiáticos, sobre a crise 
económica e financeira, realizada 
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Segurança e Saúde nos Locais de Trabalho



em Kuala Lampur, Malásia. A 
FSM esteve representada pelo 
Camarada H. Mahedevan. 

8. 29-30 de Abril: O Escritório 
Regional Europeu da FSM 
organizou, conjuntamente 
com a FTUB da Bielorrússia, um 
Seminário sob o lema “Reforçar 
a acção sindical na defesa dos 
direitos dos trabalhadores, no 
contexto da crise económica 
mundial”. O Seminário, acolhido 
pela FTUB, foi realizado em 
Minsk, Bielorrússia. A FSM esteve 
representada pelo Camarada 
Cleanthes Cleanthous e por Adib 
Miro. 

9. 1-3 de Maio:4º Congresso da 
CONEP, realizado no Nepal. A 
FSM esteve representada pelo 
Camarada CH Venkatachalam. O 
Congresso teve grande sucesso e 
um impacto positive significativo 
na classe trabalhadora do país, 

bem como na área envolvente. 

10. 14 de Maio-03 de Junho: 
Seminário sobre o “Trabalho 
Digno”, realizado em Genebra, 
pelo Instituto de Estudos 
do Trabalho. A FSM esteve 
representada pelo Camarada 
Premal Kumar Khanal, Secretário-
Geral da CONEP do Nepal. O 
Camarada Khanal deu um grande 
contributo para o Seminário e 
promoveu as posições da FSM 
sobre este tema. 
 
11. 22-24 de Maio: Conferência 
de Mulheres, realizada no Brasil, 
pela Confederação das Mulheres 
do Brasil (CMB). A FSM esteve 
representada por Maria Pimentel 
da CGTB do Brasil. 

12. 24-25 de Maio: A PAME 
acolheu em Atenas, Grécia, a 
Conferência Sindical Europeia 
sobre a crise económica. A FSM 

esteve representada por G. 
Mavrikos e por Valentin Pacho. 

13. 11 de Junho: Uma grande 
delegação da FSM participou 
num Encontro de Solidariedade 
com o Povo Palestino, promovido 
pela CISA. 

14. 18-20 de Junho: O Escritório 
Regional da FSM na América 
Latina realizou, em cooperação 
com a OIT, um Encontro Inaugural 
de Mulheres Sindicalistas da 
América Central e México, na 
Nicarágua. O Encontro teve 
grande sucesso e a FSM esteve 
representada por Martha 
Martinez. 

15. 20-21 de Junho: 5º Congresso 
Ordinário da CIG da Galiza, 
realizado em Santiago de 
Compostela. A FSM esteve 
representada por Valentin 
Pacho. 

Protesto dos Imigrantes Económicos, Atenas, Grécia
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16. 9-10 de Julho: Realizou-se em 
Dhaka a 8ª Conferência Nacional 
do BTUC do Bangladesh. A FSM 
esteve representada por H. 
Mahedevan. 

17. 28-30 de Julho: A Federação 
Mundial da Juventude 
Democrática (FMJD) organizou 
um Seminário em Havana, 
sobre “Como Vamos Derrotar 
o Imperialismo”. A FSM esteve 
representada por Carlos Perez, 
de Cuba. 

18. 20-25 de Setembro: 10º 
Congresso da COSATU, realizado 
em Joanesburgo. A FSM esteve 
representada pelo seu Secretário-
Geral, George Mavrikos. Durante 
a sua estadia na África do Sul, 
o Secretário- Geral participou 
em vários encontros sindicais e 
políticos. 

19. 21-23 de Setembro: 2º 
Encontro “Nossa América”, 
realizado em São Paulo, Brasil. A 
FSM esteve representada pelos 
Camaradas Valentin Pacho e 
Ramon Cardona. 
20. 24-27 de Setembro: Realizou-
se o 2º Congresso da CTB, em 
São Paulo, Brasil. A FSM esteve 
representada pelos Camaradas 
Valentin Pacho e Ramon 
Cardona. 

21. 5-7 de Novembro: Realizouse 

em Praga, República Checa, 
o Congresso Inaugural das 
Mulheres Trabalhadoras 
Europeias, organizado pelo 
Escritório Regional Europeu da 
FSM. A FSM esteve representada 
por Osíris Oviedo de la Torre. 

22. 14-15 de Novembro: 
celebração do aniversário da 
FMJD e Seminário sobre “A crise 
do capitalismo e a ofensiva 
contra os direitos da juventude 
serão derrotados pela luta 
antiimperialista!”. 

23. 19-21 de Novembro: No 
seguimento de um convite 
da Confederação Geral dos 
Trabalhadores do Sahara 
(UGTSARIO), o Camarada Quim 
Boix participou na Conferência 

de Solidariedade com os 
Trabalhadores do Sahara 
(EUCOCO), em Barcelona. 

24. 24 de Novembro: Realizouse 
em Tirana, Albânia, o 4º 
Congresso da KSSH. A FSM esteve 
representada por Camaradas 
da PAME, que participaram no 
Congresso e em várias reuniões 
bilaterais. 

25. 9-13 de Dezembro: 
Realizouse em Polokwane, África 
do Sul, o Congresso Nacional 
Extraordinário do PCAS. A 
FSM esteve representada 
por Mohammed Iqnaibi, 
da Confederação Geral dos 
Trabalhadores da Palestina 
(GUPW).

SOlIDARIEDADE &
CAMPANHAS
INTERNACIONAIS

1. 16 de Junho: a FSM organizou 
um Encontro de Solidariedade 
com a CTC de Cuba. O Encontro 
teve lugar num hotel central de 
Genebra, para celebrar o 50º 
Aniversário da Revolução Cubana 
e o 70º Aniversário da fundação 
da CTC. Foram oradores principais 
deste Encontro: George Mavrikos, 
Secretério-Geral, Raymundo 
Navarro, Secretário das Relações 
Internacionais da CTC, o Ministro 
do Trabalho de Cuba e o 

Encontro de Solidariedade com a
CTC de Cuba, Genebra

2009



Embaixador Cubano. 

2. 8-20 de Setembro: Encontro 
de Solidariedade com o Povo 
Palestino, acolhido pela CGT do 
Líbano. A FSM esteve representada 
pelo Camarada Adib Miro. Este foi 
um encontro de alto nível e muito 
significativo, com representantes 
que incluíram os Presidentes 
da República e do Parlamento, 
líderes de partidos políticos e 
organizações sociais, o Secretário-
Geral da CISA, líderes e membros 
dos Sindicatos Libaneses.

UNIÕES INTERNACIONAIS
(UIS’s)

1. 10-12 de Março: A FSM organizou 
uma reunião preparatória para a 
UIS da Banca e Seguros e para o 
Sector Financeiro. A reunião foi 
muito produtiva, com a eleição de 
um Secretariado liderado por CH. 
Venkatachalam da AIBEA Índia. 
Integram esta nova UIS, sindicatos 
do sector das Finanças dos 
seguintes países: Quénia, Taiwan, 
Brasil, Síria, Bielorrússia, País 
Basco, Grécia, Chipre, Sri Lanka, 
Sudão e Uruguai. No que respeita 
a criação desta nova UIS, a FSM 
considera que é um importante 
passo para a coordenação da 
acção dentro de um sector que 
tem sido duramente afectado pela 
crise económica. A FSM esteve 
representada por G. Mavrikos e 
Valentin Pacho. 
2. 28-29 de Junho: Realizou-se em 
Brasília, Brasil, o Congresso da UIS 
Serviços Públicos. A FSM esteve 
representada por Valentin Pacho. 
A UIS Serviços Públicos representa 
um grande e influente sector e o 
seu Congresso teve muito sucesso, 
com a participação de um grande 
número de delegados de todos 

os continentes. A nova direcção 
elegeu Sebastião Soares como 
Secretário-Geral e o Camarada 
Lulamile Sotaka, da África do Sul, 
foi reeleito Presidente. 
3. 17 de Novembro: Realizou-se 
em Lisboa, Portugal, o Encontro 
Europeu da UIS Transportes, 
onde foi definido um Plano de 
Acção Europeu para o Sector dos 
Transportes (aéreo, marítimo e 
terrestre). 
4. 23 de Novembro: Realizou-se 
em Atenas, Grécia, um Encontro da 
Direcção da FSM com Secretários-
Gerais e Presidentes das UIS’s. Foi 
um debate muito profícuo, onde 
foram decididas várias actividades 
em vários sectores. Os líderes das 
UIS’s estiveram de acordo em 
apoiar o Dia Internacional de Luta 
da FSM 2010 e comprometeram-
se também a organizar Dias 
de Acção similares nos seus 
respectivos sectores. 
5. 4-5 de Dezembro: Encontro 
Regional da UIS Transportes para 
a América Latina, realizado em 
Guayaqui, Equador. O Encontro foi 
acolhido pela FUTAC, Federação 
Latino Americana de Transportes. 
A FSM esteve representada pelos 
Camaradas Valentin Pacho e 
Ramon Cardona.

MISSÕES DA FSM

ÁSIA 16-26 de Fevereiro: Uma 
delegação da FSM visitou a Ásia, 
incluindo o Bangladesh, Nepal, 
Cambodja e laos. No decurso 
de vários encontros e reuniões 
bilaterais, foram apresentados 
convites às direcções sindicais 
desses países para uma visita à 
Sede da FSM. Cambodja Laos 
Bangladesh Nepal Missão da FSM 
à Ásia

REUNIÕES BIlATERAIS
IMPORTANTES

1. De 24-28 de Fevereiro, a 
FNSFPde Portugal visitou o 
Escritório Central. A delegação 
foi constituída por Ana Avoila, 
Coordenadora Nacional, Paulo 
Taborda, Coordenador do 

Cambodja

Laos

Bangladesh

Nepal

Missão da FSM à Ásia
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Departamento de Organização e 
Acção Sindical. 
2. De 23-25 de Fevereiro, Severino 
Almeida, Secretário de Relações 
Internacionais da CTB do Brasil 
visitou o Escritório Central e 
teve reuniões bilaterais com o 
Secretariado. 
3. De 5-7de Março, uma 
delegação da CTC de Cuba, 
constituída por Salvador Valdes 
Mesa, Secretário-Geral e por 
Raymundo Navarro, Secretário de 
Relações Internacionais, visitou o 
Escritório Central e reuniu com o 
Secretariado. 
4. O Camarada Han Tae Song, 
Embaixador da República Popular 
Democrática da Coreia visitou o 
Escritório Central da FSM de 18-
20 de Março. 
5. O Presidente da GTUWMQ do 
Egipto, Baazak Reffai e o irmão 
Mohamed El-Ashiry visitaram o 
Escritório Central e discutiram o 
reforço das relações com a FSM, 
de 25-28 de Junho. 
6. 9-12 de Julho: A FSM recebeu 
uma delegação de sete membros 
da Direcção da Federação de 
Todos os Sindicatos da China 

(FNSCh), chefiada por Sun 
Chunlan, Vice- Presidente e 
Primeira Secretária da FNSCh. 
A delegação visitou a sede da 
FSM em Atenas, onde teve uma 
reunião oficial e debates com o 
Secretário-Geral da FSM. Durante 
a sua estadia, a delegação 
reuniu-se com o Presidente da 
República da Grécia, o Ministro 
do Trabalho, o Parlamento Grego 
e outros representantes sindicais 
e políticos. 
7. 27-30 de Outubro: A FSM 
recebeu, no Escritório Central 
em Atenas, Grécia, uma 
delegação da CONEP Nepal 
(Presidente e Secretário-Geral 

da CONEP). O Secretário-Geral 
da FSM e os dois Camaradas da 
CONEP comprometeram-se em 
significativas reuniões bilaterais 
e desenvolveram um detalhado 
plano de acção para cooperação 
na organização de seminários, 
encontros e actividades em vários 
sectores, incluindo no sector da 
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Uma delegação de sete membros da
Direcção da Federação de Todos os
Sindicatos da China (FNSCh) reuniuse
com o Presidente da República da
Grécia, Karolos Papoulias.

Raul de Castro e George Mavrikos
celebram o Dia do Trabalhador, Cuba

O Presidente da República da China, Hu Jintao se reúne com representantes do Fórum Internacional, Pequim China 2008



DIA INTERNACIONAL DE ACÇÃO 2009
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- A classe trabalhadora e os povos do mundo, vítimas de políticas anti-laborais, reivindicam mudanças profundas; construir, consolidar e defender
alternativas políticas, económicas e sociais ao capitalismo e ao modelo de organização neoliberal.

- Só a união dos trabalhadores e das forças progressistas, sob orientação dos princípios de classe, podem evitar uma maior exploração e o trabalho precário.
- Pela distribuição da riqueza e por melhores salários.

- Contra o trabalho infantil.
- Fim ao layoff dos trabalhadores; defesa de direitos laborais e sociais.

- Redução da jornada de trabalho sem redução salarial; reforço dos sindicatos.
- Combatemos todas as formas de discriminação contra as mulheres, a juventude, os imigrantes, etc; pela igualdade de oportunidades.

- Nacionalização da banca e de outros sectores estratégicos, como a energia; controlo social da soberania alimentar.
- Fim imediato das guerras, fim do financiamento à NATO e ao armamento. Investir esse dinheiro no sector produtivo para a criação de emprego e

desenvolvimento dos povos.
- Fim da repressão e assassinato de dirigentes sindicais e activistas sociais.

- Pelo fim imediato da ocupação militar e retirada incondicional de tropas estrangeiras do Iraque, Palestina e outros territórios árabes, e do Afeganistão.
- Pelo total respeito pela soberania e auto-determinação dos povos.

Grécia

Panamá

ChipreArgentina

Mauritânia

Nepal

Peru Portugal

VietnameMéxico Senegal

Brasil
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educação. 
8. Uma delegação do LFTU, 
Laos, constituída por Vongphet 
Saykeuyachongtua, Presidente, 
e por Vilay Vongkhaseum, 
Coordenador do Departamento 
de Relações Internacionais visitou 
Atenas e o Escritório Central da 
FSM, de 16-19 de Novembro. 
9. Uma delegação da NEHAWU, 
África do Sul, constituída por 
Lulamile Sotaka, 1º Presidente 
Adjunto, Nomthandazo 
Sikiti, Secretário de Relações 
Internacionais e Mapaseka 
Sephiri, da Província dos Estados 
Livres, teve uma reunião bilateral 
com o Secretariado a FSM de 18-
21 de Novembro de 2009.

DIA DO TRABAlHADOR
 
1-3 de Maio: Visita Oficial do 
Secretário-Geral da FSM a 
Cuba, onde participou nas 

celebrações comemorativas: Dia 
do Trabalhador, 50º Aniversário 
da Revolução Cubana de 1959 
e no 70º Aniversário da Central 
dos Trabalhadores de Cuba (CTC). 
Estes encontros foram celebrados 
em manifestações que tiveram 
lugar na Praça da Revolução, em 
Havana e nas principais praças 
e avenidas das províncias. No 
Escritório da FSM em Havana, 
realizaram-se, com grande 
sucesso, um Encontro Regional 
e um Encontro de Solidariedade. 
O Camarada Mavrikos reuniu-se 
com mais de 200 dirigentes de 
organizações sindicais da América 
Latina, filiadas ou amigas da FSM.

DIA INTERNACIONAl DE
ACçãO E lUTA

A FSM organizou, em Abril de 
2009, o Dia Internacional de 

Acção e luta pelos Direitos 
dos Trabalhadores e Contra 
a Exploração. Esta notável 
iniciativa teve grande sucesso 
por todo o mundo – realizaram-
se manifestações, acções de luta 
e greves em mais de 45 países, 
reivindicando a mudança e os 
objectivos propostos pela FSM. 
Esta iniciativa marcou um passo 
significativo no novo rumo 
deFSM. A Federação Sindical 
Mundial, baseada nas resoluções 
da Conferência Sindical 
Internacional realizada em 
Lisboa, em 15 e 16 de Dezembro 
de 2008, organizou a mobilização 
e a luta a nível internacional no 
dia de acção 1º de Abril de 2009, 
com as seguintes reivindicações: 
- A classe trabalhadora e os povos 
do mundo, vítimas de políticas 
anti-laborais, reivindicam 
mudanças profundas; construir, 
consolidar e defender alternativas 
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Dia Internacional de Acção e Luta 2009 em Atenas: ocupação de 4 horas do edifício do CITY BANK



políticas, económicas e sociais 
ao capitalismo e ao modelo de 
organização neoliberal. - Só 
a união dos trabalhadores e 
das forças progressistas, sob 
orientação dos princípios de 
classe, podem evitar uma maior 
exploração e o trabalho precário. 
- Pela distribuição da riqueza e 
por melhores salários. - Contra o 
trabalho infantil. - Fim ao layoff dos 
trabalhadores; defesa de direitos 
laborais e sociais. - Redução da 
jornada de trabalho sem redução 
salarial; reforço dos sindicatos. - 
Combatemos todas as formas de 
discriminação contra as mulheres, 
a juventude, os imigrantes, etc; 
pela igualdade de oportunidades. 
- Nacionalização da banca e de 
outros sectores estratégicos, 
como a energia; controlo social 
da soberania alimentar. - Fim 
imediato das guerras, fim do 
financiamento à NATO e ao 
armamento. Investir esse dinheiro 

no sector produtivo para a criação 
de emprego e desenvolvimento 
dos povos. - Fim da repressão 
e assassinato de dirigentes 
sindicais e activistas sociais. - Pelo 
fim imediato da ocupação militar 
e retirada incondicional de tropas 
estrangeiras do Iraque, Palestina 
e outros territórios árabes, e 
do Afeganistão. - Pelo total 
respeito pela soberania e auto-
determinação dos povos.

A FSM NAS NAçÕES UNIDAS,
OIT, UNESCO, FAO, CDH,
CNUCED

Encontros e actividades 
nas Nações Unidas: 9-11: 
62ª Conferência DPI/NGO 
das Nações Unidas “Pela Paz 
e pelo Desenvolvimento: 
Desarmamento Já!”, realizada 
na Cidade do México. A FSM 
esteve representada pelo seu 

Representante Permanente 
nas Nações Unidas, Dr. Frank 
Goldsmith e por Fernando 
Cáceres da CUT do México. 

Encontros e actividades na 
UNESCO: 
30 de Novembro-2 de Dezembro: 
Conferência Internacional de 
ONG’s da UNESCO, realizada 
em Paris, França. A FSM 
esteve representada pelo seu 
Representante Permanente, 
o Camarada Apóstolos 
Sotiropoulos. 

Encontros e actividades na 
FAO: 
18-22 de Novembro: Realizou-
se em Roma, Itália, a 36ª Sessão 
da Conferência da FAO. A 
FSM esteve representada por 
Sofia Tselemarkou, perita em 
agricultura e alimentação, que 
proferiu um discurso sublinhando 
a relevância das políticas da FSM. 

Fórum Sindical Internacional, organizado pela FSM, FNSCh, CISA e OUSA, em Pequim
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Encontros e actividades CDH: 
1. 20 de Fevereiro: Participámos na 
Sessão Extraordinária do Conselho 
dos Direitos Humanos, sobre “O 
impacto da crise económica e 
financeira mundial na realização 
universal e no pleno exercício dos 
direitos humanos. A FSM esteve 
representada por Osíris Oviedo, 
representante permanente da 
FSM na OIT, em Genebra. 
2. 2-27 de Março: 10ª Sessão do 
Conselho dos Direitos Humanos. A 
FSM apresentou uma declaração 
escrita sobre a situação dos 
trabalhadores saharauis nos 
territórios ocupados do Sahara 
Ocidental e uma declaração 
oral sobre os resultados Revista 
Periódica Universal da Colômbia. 
3. 31 de Agosto a 2 de Setembro: 
Participámos no Fórum Social 
do Conselho dos Direitos 
Humanos, sobre o impacto da 
crise económica e financeira e no 
esforço para combater a pobreza. 
4. 14 de Setembro a 2 de Outubro: 
12ª Sessão do Conselho dos 
Direitos Humanos. Proferimos 
uma declaração conjunta sobre 
a Palestina, relacionada com 
o Relatório Goldstone e uma 
declaração conjunta sobre os 
resíduos tóxicos e a situação dos 
direitos  humanos no Sahara. 
5. 28 de Setembro: A FSM 
participou no 7º Encontro de 
Direitos Humanos e Alterações 
Climatéricas, organizado pela 
ONG Internacional de Genebra 
(CAGI). 

Encontros e actividades na OIT: 
1. 9-13 de Fevereiro: 8ª Reunião 
Regional Europeia da OIT, 
realizada em Portugal. José Dinis, 
membro do Conselho Presidencial 
da FSM e Secretário-Geral da UIS 
da Construção, e Nikos Grigorious, 
da PEO de Chipre, constituíram a 

delegação do Escritório Regional 
Europeu da FSM que participou 
nesta reunião. 
2. 24-25 de Fevereiro: Participámos 
no Fórum Global do Diálogo, sobre 
o Impacto da Crise Financeira 
nos Trabalhadores do Sector 
das Finanças, realizado na OIT, 
onde proferimos um discurso. 3. 
5-6 de Março: Workshop técnico 
sobre o impacto do preço da crise 
alimentar no trabalho digno. 
O Camarada Bernard Gleize, 
representante da UIS Agricultura, 
proferiu um discurso durante os 
debates. 
4. 14 de Maio a 3 de Junho: 
Seminário sobre o Trabalho 
Digno, organizado pelo Instituto 
Internacional de Estudos do 
Trabalho, onde a FSM esteve 
representada por Premal Kumar 
Khanal, Secretário-Geral da 
CONEP, Nepal. 
5. 2-19 de Junho – 98ª Conferência 
Internacional do Trabalho (CIT): 
a FSM organizou três encontros 

no quadro da 98ª CIT: (a) uma 
reunião preparatória inicial; 
(b) um Conselho Presidencial 
Informal; (c) o Conselho de 
Amigos da FSM. 10 de Junho: 
um grupo de membros da FSM 
participou numa manifestação 
em solidariedade com a Palestina, 
organizada pela CISA, na Praça 
das Nações Unidas. 11 de Junho: 
Adib Miro fez uma intervenção no 
Encontro de Solidariedade com 
a Palestina e com os territórios 
Árabes ocupados. 15 de Junho: 
luís Inácio lula da Silva, 
Presidente do Brasil, teve um 
encontro com os delegados dos 
trabalhadores. Valentin Pacho, 
Secretário-Geral Adjunto da FSM, 
fez uma saudação de abertura em 
nome da FSM. 
6. 16 de Junho: A FSM preparou 
um Encontro por ocasião do 70º 
Aniversário da CTC de Cuba e 
do 50º Aniversário da Revolução 
Cubana. Estiveram presentes 
muitos membros e amigos da 
FSM, que participaram e fizeram 
intervenções de solidariedade. 
7. 17 de Junho, George Mavrikos 
fez uma intervenção na sessão 
plenária sobre três temas centrais: 
a crise económica e financeira, 
a solidariedade com a Palestina 
e a necessária democracia, 
transparência e pluralidade no 
seio da OIT. 
8. 17 de Junho, uma delegação 
do Conselho Presidencial da 
FSM reuniu com Juan Somavia, 
Director Geral da OIT. Durante 
esta reunião, George Mavrikos 
suscitou quatro questões: a 
situação sindical na Colômbia, 
as condições de trabalho e de 
segurança dos mineiros do Chile, 
a actividade da FSM para o seu 
65º aniversário em 2010 e, uma 
vez mais, o fim do monopólio 
sindical no interior da OIT. 
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Ocupação simbólica do edifico da
British Airways e da Alico, Dia Interna-
cional de Acção e Luta, Atenas, Grécia



9. 8 de Outubro: A FSM participou 
no Seminário de Peritos da OHCHR, 
sobre Empoderamento Migrante 
para o Desenvolvimento. 
10. 14 de Outubro: A FSM 
participou no Dia de Discussão 
Geral dos Trabalhadores 
domésticos migrantes, 
organizado pelo Comité dos 
Trabalhadores Migrantes das 
Nações Unidas. 
11. 12-15 de Outubro: Celebração 
do 60º Aniversário da Convenção 
nº 68 da OIT, adoptada em 1949, 
sobre o Direito de Organização e 
Negociação Colectiva no século 
XXI. 
12. A FSM participou nas 
304ª, 305ª e 306ª Sessões do 
Conselho de Administração da 
OIT, realizadas em Março, Junho 
e Novembro, respectivamente. 
A presença da FSM nestas 
reuniões foi reforçada com 
a presença de membros do 
Secretariado e outros camaradas, 
incluindo Adib Miro e Apóstolos 
Sotiropoulos, entre outros. 
13. 20 de Novembro: Reunião 
Tripartida de Alto Nível da OIT. 
A FSM esteve representada por 
Adib Miro e Osíris Oviedo. 
14. 23 de Novembro a 1 de 
Dezembro, Reunião de Peritos 
para adoptar o Código de 
Práticas na Segurança e Saúde 
na Agricultura. A FSM esteve 
representada pelo Camarada 
Souad Mahmoud, da UITA 
da Tunísia, que participou 
em todas as sessões, deu um 
notável contributo e fez uma 
excelente intervenção sobre o 
assunto. 
15. 30 de Novembro a 3 de 
Dezembro, acção de formação 
da OIT, sobre VIH/SIDA, em Turim. 
A FSM esteve representada pelo 
Camarada Boris Boniface Mbah, 
Secretário Nacional Executivo da 

FESCOS, Camarões. 

Encontros e Actividades no 
CNUCED: 
18-19 de Maio: Simpósio Publico 
do CNUCED “A crise económica 
global e o desenvolvimento, 
caminho a seguir”. A FSM esteve 
representada por Aida Avella e 
Pedro Osório, que apresentaram 
um document escrito e fizeram 
intervenções.

PUBlICAçÕES

1. “Globalização, crise 
económica e seus efeitos nos 
direitos dos trabalhadores” – 
esta publicação está relacionada 
com o trabalho do Seminário 
Sindical Internacional de Lisboa, 

Portugal. 
2. 1º de Abril, Dia Internacional de 
Acção e Luta contra a exploração, 
poster e folheto com as 
actividades realizadas em todos 
os países. 
3. “A FSM e a nossa Juventude” – 
esta publicação é um discurso do 
Secretário-Geral da FSM sobre a 
juventude trabalhadora. 
4. “80º Aniversário da 
Confederação Geral dos 
Trabalhadores do Vietname, 
Seminário Sindical 
Internacional da FSM-VGCl, 
27-29 de Julho de 2009, Hanoi, 
Vietname”. Esta publicação 
inclui as intervenções feitas no 
seminário.

POSTERS

1. Poster 1º de Maio 2009: “Fim dos 
Despedimentos. Os Capitalistas 
que Paguem a Crise. Fim da 
Exploração” 
2. Poster e declaração “Fim do 
Monopólio dentro da OIT, exigimos 
igualdade e representação 
proporcional, democracia e 
transparência a todos os níveis”. 
3. Poster para o encontro de 
Solidariedade com Cuba, a 16 de 
Junho, em Genebra. 
4. Poster para o 1º Dia Internacional 
de Acção e Luta. 
5. Poster para o Seminário de 
Bruxelas, sobre Trabalho Digno, 
em 5-6 Outubro de 2009. 
6. Poster para a 1ª Conferência 
Internacional da Juventude 
Trabalhadora, realizada no Peru. 
7. Poster para o Congresso 
Fundador da UIS dos  trabalhadores 
do Sector da Hotelaria e Turismo 
(TUI HOTUR). 8. Poster para o 
Seminário Internacional das 
Mulheres Trabalhadoras da 
FSMNBTUFCW, realizado no Cairo, 
Egipto.

1º de Abril, Dia Internacional de
Acção e Luta Contra a Exploração,
poster e brochura
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4º ENCONTRO DO CONSElHO
PRESIDENCIAl – HO CHI MINH,
VIETNAME, 22-23 DE 
FEVEREIRO, 2010

Numa atmosfera de unidade e 
militância, teve lugar o 4º encontro 
do Conselho Presidencial da 
Federação Sindical Mundial 
na cidade heróica de Ho Chi 
Minh, no Vietname. O Conselho 
Presidencial adoptou o Relatório 
de 2009 que fornece uma imagem 
completa e detalhada da acção 
que teve lugar no ano passado. 
Houve uma estimação comum 
que a FSM conquistou um novo 
nível e uma nova qualidade na 
sua acção Ao mesmo tempo, no 
Vietname, o novo Plano de Acção 
2010 da nossa organização, que 
foi adoptado pelo Conselho 
Presidencial, em Nicósia, Chipre, 
em 2009 será vigorosamente 

promovido neste novo período. 
Plano de Acção 2010 foi um 
plano muito ambicioso. Incluía 
muitas actividades e iniciativas 
sectoriais, regionais e nacionais, 
Também em 2010, a FSM 
celebraria os 65 anos desde a sua 
fundação em 1945. Em todos os 
países e todos os sectores, a FSM 
formou um programa concreto. 
Em todas as Organizações 
Internacionais houve um 
conjunto de intervenções. Além 
disso, o internacionalismo e a 
solidariedade, a crise económica 
internacional e as lutas dos 
trabalhadores ocuparam 
a discussão do Conselho 
Presidencial. 
A 7 de Setembro decidiu-se 
organizar o Dia Internacional 
de Acção de 2010 como um 
dia internacional de acção do 
movimento sindical internacional 

de classe. Neste encontro, com 
entusiasmo e optimismo, votou-
se unanimemente que o 16º 
Congresso Sindical Mundial 
teria lugar em Atenas, capital da 
Grécia, em Abril de 2011. Foram 
também adoptados os lemas do 
Congresso

 Conselho Presidencial Informal 
& Conselho de Amigos 

17 de Junho: a FSM realiza o seu 
Conselho Presidencial Informal 
e o 4º Conselho de Amigos 
Tal como em anos anteriores 
estes encontros informais 
atraem muitos participantes de 
organizações amigas da FSM e 
sindicatos independentes não 
filiados a nenhuma das duas 
internacionais. O objectivo dos 
encontros informais é providenciar 
um fórum aberto e democrático, 
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Relatório de Acção 2010



no qual os participantes são 
encorajados a afirmar as suas 
propostas e sugestões e a colocar 
livremente as suas opiniões.

FÓRUNS, CONFERÊNCIAS &
SEMINÁRIOS ORGANIZADOS

1. 15-17 de Fevereiro: um bem 
sucedido Encontro Regional do 
Médio Oriente e Seminário sobre 
a Crise económica global teve 
lugar no Líbano, organizado pelo 
Al- Awfaa, um filiado da FSM. O 
Vice- Secretário Geral, Adib Miro 
representou a FSM. 

2. 25-26 de Fevereiro: o 4º Fórum 
Sindical Internacional teve lugar 
em Beijing, coorganizado pela 
FSM, Federação de Sindicatos de 
Toda a China (FNSCh), Conferência 
Internacional dos Sindicatos 
Árabes (CISA) e a Organização 
Africana de Unidade Sindical 
(OUSA). Este fórum teve como 
tema a “Globalização Económica 
e os Sindicatos” e contou com 
a participação de dezenas de 
delegados de muitos países. A 
FSM foi representada por uma 
delegação de i números quadros, 
liderada pelo Secretário-Geral da 
FSM. 

3. 11-12 de Março, México: com 
notável sucesso tive lugar a 
Conferência internacional de 
Solidariedade com o Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME), 
convocado pela Federação 
Sindical Mundial (FSM). O evento 
teve lugar de 11 a 12 de Março, 
2010, na cidade do México 
e em localidades próximas. 
A conferência contou com a 
participação de delegados 
sindicais dos sectores eléctrico 
e petrolífero da Argentina, 

Brasil, Colômbia, Equador, 
Galiza, Guatemala, França, 
Índia, País Basco, Portugal, 
Porto Rico, Uruguai, Venezuela 
e outras organizações regionais 
e internacionais do sector 
energético. Valentin Pacho, 
vice-secretário geral da FSM, 
apresentou a intervenção 
de abertura expressando a 
solidariedade da Federação com 
o movimento de resistência dos 
Electricistas Mexicanos contra o 
decreto presidencial encerrando a 
companhia eléctrica Luz y Fuerza 
del Centro e o despedimento de 44 
mil electricistas. Adicionalmente, 
a Conferência expressou a sua 
solidariedade com os mineiros 
grevistas de Cananea e o SUTIN. 
A delegação presente no evento 
aprovou uma declaração de 
apoio político e económico aos 
electricistas da SME e assinou 
uma carta dirigida ao Sr. Felipe 
Calderon, Presidente do México, 
exigindo uma solução favorável 
para os trabalhadores eléctricos 
da SME Os participantes também 
participaram noutros encontros 
com outros sindicatos, incluindo 
a Divisão do SME em Toluca, onde 
foram recebidos pelos electricistas 
de base dessas regiões. Por fim, 
Valentim Pacho participou numa 
assembleia massiva da SME, a 13 
de Março, na esplanada do Estádio 
Azteca na Cidade do México. 

4. 21-22 de Abril: Seminário da 
FSM nas Filipinas co-organizado 
com TUPAS e KATIPUNAN. O 
camarada H. Mahadevan , Chefe 
do Gabinete Regional da Ásia- 
Pacífico, representou a FSM neste 
Seminário. 

5. 25-29 de Abril: a FSM organizou 
um seminário de formação com 
sindicalistas Africanos, em Atenas, 

Conferência Internacional de Solidariedade 
com o Sindicato Mexicano de Electricistas, 
México

Seminário da FSM sobre Migração Laboral,
Filipinas

Fórum Sindical, Pequim, China
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sobre “O papel da Comunicação 
Social – rádio, televisão, imprensa 
– sobre a luta do movimento 
sindical”. Discutiu-se informação 
teórica e técnica sobre o uso dos 
média para os fins do movimento 
sindical. Os participantes tiveram a 
oportunidade de assistir a palestras 
de especialistas que trabalham 
no Sector da Comunicação Social 
na Grécia e visitar uma estação de 
Comunicação Social, um jornal 
e uma fábrica gráfica, e discutir 
de perto com as bases sobre as 
diferentes meios que os sindicatos 
têm para se aproximarem dos 
trabalhadores. 

6. 6-7 de Julho – Estrasburgo, 
França. No contexto de debates 
e actividades pré- Congresso, a 
FSM realizou uma Conferência 
Sindical Internacional, nos 
dias 6-7 de Julho, no Parlamento 
Europeu, em Estrasburgo, 
França, com a participação de 18 
sindicatos de 15 países. Durante 
os dois dias de discussão, 
abordaram-se dois tópicos: “A 
FSM no limiar do século XXI” 
e “A lei laboral e as Normas 
Internacionais”. Intervenções 
centrais foram apresentadas pelo 
VGCL do Vietname, GFTU da Síria, 
NUMSA da África do Sul, CGTP de 
Portugal, PAME da Grécia, FRONT 
SYNDICALE DE CLASSE e AGRO UIS 
de França, PEO do Chipre, assim 
como especialistas científicos na 
área. A FSM foi representada pelo 
Vice- Secretário Geral Elsadig Ali 
Seed Ahmed Elseikh (Sudão - 
SWTUF) e o Conselheiro Especial 
Maximos Aligisakis. 

7. 15-18 de Setembro – Teve lugar 
o Seminário Internacional da 
FSM e da Federação Sindical 
dos Trabalhadores do Comércio 
da Bacia do Nilo intitulada 

“Sindicatos e os Desafios 
Actuais aos Países da Bacia do 
Nilo”, no Cairo, Egipto, com a 
participação de delegações do 
Egipto, Burundi, RD do Congo, 
Etiópia, Ruanda, Sudão, Tanzânia, 
Uganda e representantes do 
PAME da Grécia e PEO do Chipre. 
Foi um importante seminário 
internacional que fortaleceu as 
relações da FSM e dos Sindicatos 
da Bacia do Nilo 

8. 29-30 de Setembro – Teve lugar, 
com grande sucesso, a segunda 
iniciativa conjunta da CISA e 
FSM, em Damasco. O seminário 
internacional foi celebrado sob 
o tema: “Desafios Actuais para 
a Classe Trabalhadora Mundial 
e o seu movimento Sindical 
e os meios de os enfrentar”. 
Participaram líderes e activistas 
sindicais, e participantes da uniões 
profissionais Internacionais e 
Árabes de 20 países. 

9. 11-12 de Novembro, na cidade 
de Zacatecas (México) teve lugar 
o Seminário Internacional em 
cooperação com a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) 
sob o tema: “Trabalhadores face 
às privatizações de sectores 
estratégicos”. Ramon Cardona, 
Secretário Regional, abriu este 
produtivo seminário. 

10. 29-30 de Novembro – Gabão. 
Teve lugar, com grande sucesso, 
um seminário sindical regional, 
organizado no Gabão, sob o 
tema “Mulheres Trabalhadoras 
e Pobreza”. A FSM esteve 
representada por Apostolos 
Sotiropoulos, representante 
permanente da FSM na UNESCO.
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Conferência Internacional Sindical, 
Estrasburgo, França

Seminário de formação com sindicalistas
Africanos sobre o papel da Comunicação 
Social, Atenas

Segunda iniciativa conjunta da 
Confederação Internacional dos Sindicatos 
Árabes (CISA) e FSM, Damasco, Síria



ENCONTROS REAlIZADOS

1. 23-24 de Março – teve lugar, 
com grande sucesso, o Encontro 
Sindical Europeu sobre o tema 
“Segurança social na Europa 
e o papel dos Sindicatos”, 
em Atenas. Contou com uma 
participação numerosa de 18 
organizações sindicais de 14 
países Europeus, que discutiram o 
tema actual da Segurança Social e 
das necessidades actuais da classe 
trabalhadora de Segurança Social 
pública e gratuita para todos. 
O Encontro também discutiu 
o tema da crise económica na 
Grécia e dos problemas dos 
trabalhadores Gregos. A 23 de 
Março, a FSM acolheuuma noite 
de solidariedade com refugiados 
da Somália, durante a qual foram 
fornecidos alimentos para os 

refugiados e as suas famílias, 
asssim como brinquedos para as 
crianças. 

2. 27 de Março – Atenas, Grécia: 
Depois da 1ª Conferência 
Internacional de Jovens 
Trabalhadores que foi celebrada 
pela FSM e CGTP Peru, em Lima, no 
passado mês Novembro, o Comité 
Coordenador Internacional de 
Jovens Trabalhadores celebrou, 
com sucesso, o seu 1º Encontro 
a 27 de Março, na sede da FSM, 
em Atenas, com a presença dos 
camaradas George Mavrikos 
e Valentin Pacho, Secretário 
Geral e Vice-Secretário Geral, 
respectivamente, da FSM. Depois 
de um amplo debate democrático 
sobre temas chave da agenda, 
entre os representantes dos 
sindicatos da América Latina, 

América, Ásia, Países Árabes, África 
e Europa, publicou-se a Resolução 
e a Intervenção Introdutória do 
Encontro, que foi enriquecida 
pelas propostas construtivas de 
todos os membros do Comité e 
constituiu um importante Plano 
de Acção. O nosso principal 
objectivo para o próximo período 
é mobilizar e coordenar os jovens 
trabalhadores para lutarem 
pels seus direitos, adoptarem as 
posições e reivndicações da FSM 
e e reforçar a sua acção. 

3. O Comité Preparatório do 
Congresso da BIFU teve lugar 
na sede da FSM. O Congresso 
terá lugar de 24-25 de Fevereiro, 
2011, em Nova Deli. O comradada 
Venkatachalam da AIBEA India 
liderou a delegação. 

Encontro Sindical Europeu, “Segurança Social na Europa e o papel do movimento sindical”, Atenas, Grécia
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Comité Coordenador Internacional da Juventude Trabalhadora, 1ª Reunião, Escritório Central da FSM, Atenas, Grécia

4. A 9 de Dezembro, teve lugar 
o Encontro Sindical de Jovens 
Trabalhadores da América Central, 
na cidade do Panamá, organizada 
pela FSM, FSTRP (Federação 
de trabalhadores da República 
do Panamá), FAT (Federação 
Autêntica de Trabalhadores), 

e CNTP (Central Nacional de 
Trabalhadores do Panamá). 
Este encontro, uma iniciativa 
a caminho do 16º Congresso 
Sindical Mundial, contou com 
a presença de delegados dos 
principais sindicatos da América 
Central. O encontro concluiu-se 
no sábado, 11 de Dezembro, com 
uma Delcaração Final.

DElEGAçÕES ENVIADAS

1. 9-10 de Janeiro – Berlim, 
Alemanha: 15º Congresso da 
Federação Internacional de 
Combatentes na Resistência – 
Associação de Anti-Fascistas. A 
FSM esteve representada por 
Giannis Vamvakousis. 

2. 22-24 de Janeiro: 22º Congresso 

da Federação de Trabalhadores 
de Construção e Profissões 
associadas da Grécia. O camarada 
V. Pacho, Vice- Secretário Geral 
da FSM, interveio no Congresso, 
que constituiu um importante 
momento no sector da construição 
e em geral para o movimento de 
classe dos trabalhadores. 

3. 1-3 de Fevereiro: 12º Congresso 
da CISA em Cartum, Sudão. A 
delegação da FSM, liderada pelo 
seu Secretário Geral, participou 
no 12º Congresso que tinha o 
lema “Com a unidade sindical 
e a decisão independente e 
democrática, continuamos a luta 
para alcançar os interesses dos 
trabalhadores Árabes e defender 
a existência de uma nação 
Árabe”. O camarada Secretário-
Geral dirigiu-se ao Congresso e 
manteve importantes encontros 
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Encontro Sindical da Juventude 
Trabalhadora da América Central, Cidade do 
Panamá



bilaterais com a direcção da CISA, 
fortalecendo as relações fraternas 
entre as duas organizações. 

4. 4 de Março, Atenas – Grécia: 
A crise económica na Grécia 
trouxe medidas brutais para os 
trabalhadores. Muitos membros 
da PAME ocuparam o edifício 
do Ministério das Finanças, no 
centro de Atenas, em protesto 
contra as medidas económicas 
anti-populares adoptadas pelo 
Governo Social Democrata 
da Grécia em resposta à crise 
económica. O Vice- Secretário 
Geral da FSM, Valentin Pacho, 
juntou-se ao protesto e expressou 
a a solidariedade internacional 
por parte daFSM. Sublinhou a 
importância da luta da PAME e 
o apoio de todo o movimento 
sindical de classe. “A crise tem 
de ser paga pelos que a geraram 
e não pela classe trabalhadora”, 
afirmou. 

5. 6-13 de Março: Adib Miro, 
Vice- Secretário Geral, participou 
na Conferência da Organização 
Sindical Árabe, no Bahrain. 
Muhammad Shaaban Azzouz, 
Presidente da FSM esteve 
presente. 

6. 17-21 de Março: na 13ª 
Conferência Trienal da Conferência 
da Central Sindical Indiana 
(CITU) em Chandigarh, India, o 
camarada Secretário-Geral fez 
uma intervenção na Conferência, 
que foi um momento importante 
do movimento sindical na Índia e 
também na arena da cooperação e 
solidariedade internacional entre 
os movimento dos trabalhadores. 
Durante a visita à Índica, o 
camarada George Mavrikos 
realizou encontros bilaterais com 
a direcção do AITUC, tal como a 

direcção do PCI e PCI-M. 

7. 18-21 Março, Chalkidiki, Grécia: 
O camarada V. Pacho, Secretário-
Geral Adjunto, representou a FSM 
e fez uma intervenção no 34º 
Congresso da CGT Grega. 

8. 25 de Março a 2 Abril - Hanoi e Ho 
Chi Minh, Vietname: Por ocasião 
do 35º Aniversário da Libertação 
e Reunificação Nacional do 
Vietname, o camarada Apóstolos 
Sotiropoulos, representante 
permanente da FSM na UNESCO, 
participou na reunião informal 
de amigos que apoiaram o 
povo Vietnamita durante a luta 
de libertação. A reunião foi 
organizada pela União Vietnamita 
das Associações de Amigos. 

9. 27-28 de Maio – Belgrado, 
Sérvia: Camarada Chrisoula 
Laboudi, Membro do Secretariado 
de Mulheres, representou a FSM 
no 14º Congresso da CATUS. 

10. 4-8 de Junho, Nicósia, Norte 
do Chipre: o Camarada Chrisoula 
Laboudi, representou a FSM Na 
Assembleia Geral do KTAMS 
(Sindicato Turco-Cipriota da 
Função Pública). 

11. 18-19 de Junho, Paris, 
França: Camarada Freddie 
Huck, Vice-Presidente da FSM 
representou a nossa organização 
na Conferência Internacional 
marcando o 60º aniversário 
do Apelo de Estocolmo, a 
primeira campanha de massas 
do Conselho Mundial pela 
Paz, organizado pela União 
Internacional de Juristas 
Democráticos. 

12. 25-26 de Junho: Cleanthis 
Cleanthous, Chefe do Gabinente 

Regional da Europa, representou 
a FSM no Congresso Europeu de 
Reformados. 

13. 7-8 de Agosto, Djibouti: no 8º 
Congresso da UGTD, União Geral 
dos Trabalhadores do Djibouti, 
o camarada Adib Miro, Vice-
Secretário Geral represententou 
a FSM neste importante evento 
sindical para o povo do Djibouti. 
O Camarada Vice-Secretário Geral 
realizou também importantes 
encontros bilaterais com 
representantes do movimento 
sindical Árabe e Africano. 

14. 5-8 de Setembro: Uma 
delegação daFSM, liderada pelo 
camarada Secretário- Geral visitou 
a Palestina e realizou importantes 
encontros com a direcção política 
e com o Presidente da Autoridade 
Nacional Palestina, Mahmud 
Abbas. O Camarada Mavrikos 
também visitou Nablus, Hebron e 
a fronteira de Erez. 

Solidariedade com os Trabalhadores do
SITRAJAP da Costa Rica, Atenas
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15. 7-8 de Outubro – Kigali, 
Ruanda: a FSM foi convidada 
e participu no 8º Congresso 
da CESTRAR (Federação Geral 
dos Traalhadores do Ruanda). 
Alexandra Liberi, jornalista da 
FSM, representou a FSM e dirigiu-
se ao Congresso. 
 
16. A 10 de Outubro a GFTUK 
celebrou o 65º aniversário 
da fundação do Partido dos 
Trabalhadores da Coreia. Oliver 
Jonischkeit, representante da FSM 
na ONU, na Áustria, participou na 
cerimónia. 

17. 25-26 de Outubro. O Camarada 
Vice- Secretário Geral. V. Pacho da 
FSM, participou no Congresso da 
Federação dos Trabalhadores de 
Construção da Índia 

18. 29-31de Outubro. A FSM 

participu no 36ª Conferência 
Europeia de Solidariedade com o 
Sahara, sendo representada pelo 
camarada Quim Boix. 

19. 17-18 Novembro - Venezuela, 
o camarada Vice-Secretário Geral, 
V. Pacho, dirigiu-se ao Congresso 
da SINAFUN, na qual a Federação 
de Professores da Venezuela 
decidiu filiar-se na FSM. 

20. 3 de Dezembro, H. Mahadevan, 
Vice- Secretário Geral da FSM, 
participou na 12ª Convenção 
Anual da União dos Empregados 
Inter Companhia. 

21.6-8 de Dezembro, Valentin 
Pacho e Artur Sequeira 
representaram o secretariado da 
FSM no Congresso da UITBB, em 
Salvador da Bahia. 

22. 1-10 de Dezembro: Uma 

numerosa delegação da FSM 
visitou a China e realizou encontros 
bilaterais com a FNSCh.

CAMPANHAS DE 
SOlIDARIEDADE E
INTERNACIONAlISMO

1. 31 de Dezembro: A sede da FSM 
e o camarada Secretário-Geral, 
George Mavrikos, celebraram 
o novo ano juntamente com 
refugiados da Somália que vivem 
em Atenas, Grécia, num clima 
caloroso, organizado pela FSM. 
Centenas de refugiados Somalis e 
trabalhadores gregos dançaram 
e jantaram juntos e desejaram-se 
um novo ano miltante de paz e 
saúde. 

2. Solidariedade com os 
trabalhadores da SITRAJAP, 
Costa Rica. A FSM organizou 
vários eventos de solidariedade 

2010

A FSM não é neutra. Toma partido junto do Povo Palestiniano. Aqui, eles bloquearam e cancelaram o voo da Companhia Aérea Israelita 
EL AL. Atenas, Grécia



com os camaradas militantes 
do sindicato SITRAJAP da Costa 
Rica, na sua luta justa contra 
a privatização dos portos de 
Limon. A FSM enviou várias cartas 
às embaixadas e consulados 

da Costa Rica em vários países 
Europeus. Em Atenas, uma grande 
delegação sindical liderada pelo 
camarada Vice- Secretário Geral, 
Valentin Pacho, e o comarada 
George Pontikos, responsável 
pelas relações internacionais da 
PAME, Grécia, entregaram uma 
declaração de protesto sobre 
a situação na Costa Rica nos 
escritórios da União Europeia na 
Grécia. A delegação encontrou-
se com os representantes da 
Comissão Europeia na Grécia e 
discutiram as dificuldades dos 
sindicalistas na América Latina. 
A declaração foi enviada à 
Comissão Europeia em Bruxelas 
para transmitir a reclamação 
sobre o governo da Costa Rica. 
Em Portugal, o camarada Artur 
Sequeira do Sindicato dos 
Trabalhadores da Função Pública, 
liderou uma delegação da FSM 
que apresentou uma declaração 
ao Consulado da Costa Rica em 
Lisboa. Em Espanha, um grupo 

de sindicalistas representando o 
movimento de classe entregou 
uma declaração de protesto na 
Embaixada da Costa Rica em 
Madrid. Da FSM, expressamos 
a nossa solidariedade de classe 
com os nossos camaradas da 
Costa Rica e exigimos que o 
governo encontre uma solução 
imediatamente que seja benéfica 
para os trabalhadores. 

3. Campanha de Solidariedade 
com o povo em sofrimento 
do Haiti: O povo do Haiti está a 
sofrer as consequências de um 
desastre de grande intensidade, 
um tremor de terra que atingiu 

os 7.3 Richter. As casas pobres 
de cartão colapsaram. Dezenas 
de milhares faleceram no tremor 
de terra. O número de mortos e 
feridos cresce continuamente e 
os que sobrevivem encontram-se 
ameaçados pela fome e doenças. 

O desastre no Haiti não é apenas 
um simples fenómeno natural, 
tem as suas raízes e causas mais 
fundas no contexto social. Face 
ao desastre desta escala e às do 
povo pobre e orgulhoso do Haiti, 
a FSM lançou uma campanha 
de angariação de fundos. A FSM 
apelou a todas as organizações 
nacionais e sectoriais para 
contribuir a quantia possível 
e expressar na prática a sua 
solidariedade e internacionalismo. 
Foi aberta uma conta especial 
e todo o dinheiro depositado 
foi dado aos sindicalistas do 
Haiti, que irão participar no 16º 
Congresso Sindical Mundial. 

4. 10 de Fevereiro Atenas - Grécia: 
Lema principal dos trabalhadores 
em greve foi “Não pagaremos 
a crise capitalista”. Em Atenas, 
milhares de trabalhadores 
juntaram-se frente ao 
Parlamento Grego e marcharam 
para o Ministério do Trabalho. 
Juntamente com outros grevistas, 
houve uma grande delegação 
da FSM com faixas sobre os 
imigrantes económicos. Os 
Sindicalistas Sociais Democratas 
opuseram-se à greve, apoiando 
o governo, usando o argumento 
“que Atenas não tem a culpa das 
políticas anti-laborais, mas sim 
Bruxelas!” Nova greve teve lugar 
na Grécia a 24 de Fevereiro com 
as mesmas exigências. 

5. 25 de Março: a FSM lançou 
um poster declarando a 
solidariedade de classe do 
movimento sindical com o povo 
heroic de Cuba, declarando: 
“Cuba não está sozinha. Contras 
as mentiras imperialistas, contra 
a agressão dos média. Contra 
a hipocrisia dos governos 
ocidentais, somos todos 

Jovem Refugiada Somali celebra o Novo 
Ano com a sua família e com a FSM

Delegação da FSM na China
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Cubanos”. Este poster apelava aos 
sindicalistas e progressistas de 
todo o mundo para fortaleceram o 
apelo de solidariedade e declarar 
a sua solidariedade enviando 
mensagens para correios 
electrónicos específicos. 

6. 9 de Junho: O Secretariado da 
FSM decidiu apelar a três dias 
de greve em todos os portos 
do mundo contra os navios 
comerciais Israelitas viajando 
de ou para Israel. Apelamos a 
todos os trabalhadores navais, dos 
portos e todos os trabalhadores 
e sindicatos dos portos a 
recusarem-se a carregarem ou 
descarregarem navios vindos 
ou destinados a Israel. A UIS dos 
Transportes da FSM esteve na 
dianteira desta greve. Esta acção 
foi uma demonstração prática 
da solidariedade militante com 

o Povo Palestino. Foi prova da 
solidariedade militante contra o 
bloqueio da Faixa de Gaza. Desta 
forma, expressamos o nosso 
desejo de um estado Palestino 
independente e democrático com 
capital em Jerusalem Oriental. 
Adicionalmente, exigimos o 
levantamente imediato do 
bloqueio à Faixa de Gaza. Neste 
contexto, sindicalistas da FSM 
em Atenas bloquearam o vôo da 
transportadora Israelita El AL e o 
vôo foi cancelado. A FSM não é 
neutral. Está junta ao povo da 
Palestina. 

7. 14 de Outubro – Atenas, Grécia. 
A delegação Sindical liderada 
pelo Vice- Secretário Geral da 
FSM, Valentin Pacho, entregou 
na Embaixada do Chile em 
Atenas, uma declaração oficial 
da FSM sobre o heroísmo dos 

33 mineiros salvos no Chile, mas 
simultaneamente questionando 
o papel do governo do Chile em 
garantir a segurança e saúde no 
trabalho, em particular no sector 
mineiro.

MISSãO DA FSM NA AMÉRICA 
lATINA

Esta delcaração foi também 
enviada à OIT e ao Governo 
do Chile. 8. 27-28 de Outubro. 
O Camarada Secretário-
Geral esteve à frente de uma 
manifestação massiva organizada 
em França contra as medidas 
anti-pensionistas do governo 
de Sarkozy. Desta forma, a FSM 
afirmou a sua solidariedade com 
os trabalhadores Franceses e a 
solidariedade internacional dos 
trabalhadores de todo o mundo 
com a sua luta. Durante a sua visita 

A FSM afirma a sua solidariedade com a luta dos trabalhadores Franceses. Manifestação de 28 de Outubro de 2010, Paris, França

2010
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o camarada George Mavrikos 
encontrou-se com Freddie Huck, 
Vice-Presidente da FSM, e relaizou 
importantes encontros bilaterais 
com as organizações sindicais 
de França, um encontro com os 
filiados Franceses na FSM e com 
os Amigos da FSM em França. 
Membros de organizações filiadas 
na FSM, a FNAF (Federação 
Nacional Agroalimentar e de 
Florestas) e da “Frente Sindical de 
Classe”, distribuíram mais de 30 
mil panfletos com a declaração 
da FSM sobre as lutas em França.

UNIÕES INTERNACIONAIS 
SINDICAIS (UISI’s)

30  de Outubro – O  3º Encontro 
das UIS teve lugar em Atenas, 
Grécia, a 30 de Outubro. A agenda 
principal da discussãoentre 

líderes das UIS foi a crise do 
sistema capitalista e o papel 
das organizações da FSM e a 
preparação do 16º Congresso 
Sindical Mundial, a ter lugar entre 
6-10 de Abril, 2011, em Atenas.

VISITAS DA FSM  

AMÉRICA lATINA – 20-28 de 
Julho 
A tournée do Secretário-Geral 
da FSM na Venezuela, Panamá, 
Nicarágua e Costa Rica teve 
grande sucesso. O objectivo 
da visita foi a preparação do 3º 
Encontro Sindical Nossa América 
(ESNA), a preparação do 16º 
Congresso Sindical Mundial, 
temas correntes da região, 
assim com informar os filiados 
e organizações amigas da FSM 

sobre a importante iniciativa 
de 7 de Setembro, 2010, Dia 
Internacional de Acção do 
movimento sindical de classe. O 
Camarada Valentin Pacho, Vice-
Secretário Geral, e o camarada 
Ramon Cardona, Secretário 
Regional, foram os membros 
da delegação. Na Venezuela 
Bolivariana, o Secretário- Geral 
teve oportunidade de expresser 
directamente ao Presidente Hugo 
Chávez a solidariedade da FSM 
e o seu inteiro apoio contra os 
inaceitáveis ataques da Colombia 
e EUA contra o povo venezuelano. 
No evento organizado pela UNETE 
para celebrar o 65º aniversário da 
FSM (no qual participaram 600 
sindicalistas), tal como no 3º ESNA, 
a FSM denunciou a agressão 
imperialista, a brutalidade do 
capitalismo e contribuiu com 

2010

Seminário com imigrantes da Índia e Bangladesh, durante uma visita do CITU ao Escritório Central da FSM



as suas opiniões e perspectivas 
sobre a luta. O Secretário-
Geral da FSM, juntamente com 
o camarada Cubano Ramon 
Cardona realizaram, no Panamá, 
importantes conversações com 
os líderes da CNTP, FAT, FSTRP, tal 
como com líderes independentes 
e amigos da FSM. A delegação 
da FSM teve importantes 
conversações fraternas com os 
seus filiados e amigos na terra 
dos Sandinistas, Nicarágua. 
Expressaram a sua solidariedade 
com os esforços dos filiados 
sandinistas e sublinharam que 
é direito de cada povo decidir 
sobre o seu presente e futuro. 
Num importante encontro, 
organizado pela organização 
afiliada, UNDECA, teve lugar 
na Costa Rica um encontro 
com mais de uma centena de 
sindicalistas. O camarada Valentin 
Pacho, Vice- Secretário Geral da 
FSM, teve também importantes 
encontros com sindicalistas do 
movimento sindical da América 
Latina, incluindo o Sindicato de 
Metalúrgicos do Uruguai, a CTA 
da Argentina e a Confederação 
de Mineiros do Chile. 

ÁFRICA CENTRAl 23-29 de 
Setembro 
23-24 de Setembro, 2010 – O 
Secretário Geral da FSM visitou o 
Gabão na ocasião do 1º Congresso 
Ordinário da CGT-FL, membro 
filiado da FSM. A cerimónia 
de abertura do bem-sucedido 
congresso começou com a 
celebração do 65º aniversário da 
FSM e a intervenção inaugural 
do Secretário-Geral da FSM. 
Durante a sua visita ao Gabão, 
o camarada Secretário-Geral 
teve oportunidade de discutir 
com todos os filiados na FSM do 

país (CFT-FL, CDSA, CSDT, CSG) e 
decidiram o plano de acção para 
o próximo período assim como 
iniciativas comuns para o futuro. 
Prioridade foi dada às mulheres 
trabalhadoras e a um plano 
compreensivo de cooperações 
com países vizinhos, a ser 
desenvolvido. Na ocasião do 9º 
Congresso Nacional da NEHAWU, 
em Joanesburgo, de 27-29 de 
Setembro, 2010, o Secretário 
Geral da FSM visitou a África do 
Sul e dirigiu-se ao Congresso. 
A intervenção do camarada 
Secretário Geral foi recebida com 
grande interesse e entusiasmo 
por todos os delegados. A 27 
de Setembro, teve lugar um 
seminário internacional no âmbito 
do Congresso, com a participação 
de delegados internacionais de 
diferentes países. Este seminário 
foi também ocasião para celebrar 
o 65º aniversário da FSM.

IMPORTANTES ENCONTROS
BIlATERAIS

1. 11-14 de Janeiro: uma delegação 
de 3 membros da União Nacional 
dos Metalúrgicos da África do 
SUl (NUMSA) visitou oficialmente 
a sede da FSM em Atenas de 12-
15 de Janeiro, 2010. A delegação 
era composta pelos seguintes 
camaradas: Irvin Jim, Secretário 
Geral, Karl Cloete, Vice-Secretário 
Geral, e Philemon Shiburi, 
Tesoureiro. Durante a sua estadia 
em Atenas, encontraram-se com 
a direcção da FSM, visitaram 
locais de trabalho, falaram com 
trabalhadores e tiveram um 
encontro bilateral com a PAME. Os 
delegados da NUMSA tiveram um 
encontro oficial com a Secretária-
Geral do Partido Comunista da 
Grécia e visitaram o Parlamento 

CEPPWAWU visita o Escritório Central da 
FSM

NUMSA visita o Escritório Central da FSM

A Direcção do CITU visita o Escritório 
Central da FSM, visita à zona da 
manutenção de barcos do Pireu

A Direcção da Casa dos Trabalhadores do 
Irão visita o Escritório Central da FSM
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Grego. Todas as discussões foram 
em espírito fraternal e de classe. 
Foram expressos votos comuns de 
melhorar ainda mais as relações 
entre as duas organizações 
de forma a beneficiar a classe 
trabalhadora e os sindicatos 
militantes. 

2. 5 de Junho: Uma delagação 
da CEPPWAWU (Sindicato dos 
Trabalhadores do Sector Químico, 
Energético, Papel, Impressão, 
Madeira e aliados), filiado na 
COSATU, visitou a sede da FSM 
em Atenas, Grécia e tiveram um 
encontro bilateral com a FSM. Os 
laços da FSM com a África do Sul 
tornam-se cada vez mais fortes. 

3. 18-20 de Outubro: Uma 
delagação dos Trabalhadores 
Domésticos do Irão, fomada pelo 
Sr. Mohammed Hamzeh, Chefe 
das relações internacionais, e 
pelos Srs. Daroush Ghamari e 
Mohammad Ali Partovi visitou 
a sede da FSM a 18 de Outubro, 
2010. Ao longo dos últimos 5 
anos, a relação da FSM com este 
Sindicato tem-se fortalecido. O 

Sindicato decidiu filiar-se na FSM, 
um novo passo positivo. 

4. 30 de Outubro – 3 de Novembro: 
Após um convite oficial da direcção 
da FSM à direcção do CITU, Índia, 
os camaradas A.K. Padmanabhan, 
Tapan Sen and Swadesh Dev Roye, 
respectivamente, o Presidente, 
Secretário Geral e Chefe das 
Relações Internacionais, visitaram 
a sede da FSM em Atenas, de 30 
de Outubro a 3 de Novembro. Os 
líderes dos sindicatos Indianos 
tiveram relações bilateriais com o 
Secretariado da FSM, a Federação 
Grega dos Trabalhadores da 
Construção, a Federação Textil e 
Vestuário da Grécia, o Sindicato 
de Metais do Pireu e a direcção da 
PAME. Esta foi a primeira vez que 
a direcção da CITU visitou a sede 
da FSM e assim um novo tipo de 
relação entre as organizações 
começou a existir. 

5. 12-18 de Novembro: o Camarada 
Lulamile Sotaka (NEHAWU), 
Presidente da União Internacional 
Sindical da Função Pública, teve 
importantes discusses com o 

Secretariado da FSM sobre a 
abertura e funcionamento de 
novos escritórios da FSM na África 
do Sul para os países que falam 
inglês em África.

DIA DO TRABAlHADOR

O Secretário Geral da FSM 
celebrou o 1º de Maio de 2010 
no Nepal, a convite dos filiados 
na FSM desse país. A 30 de Abril, 
2010, o Secretário Geral assistiu 
ao encontro de líderes da CONEP 
e discutiu analiticamente os 
principais temas e problemas 
dos trabalhadores na era da 
globalização capitalista e sua 
crise financeira, e colocou as 
perspectivas e tarefas para o ano 
de 2010, ano preparatório do 
16º Congresso Sindical Mundial 
em Atenas, Grécia. No 1º de 
Maio, participou e interveio num 
encontro conjunto da CONEP 
e GEFONT, que contou com a 
presença do líder político do 
partido UML, onde 8 mil pessoas 
celebraram o Dia do Trabalhador. 
George Mavrikos encontrou-
se também com as direcções 

O Secretério-Geral da FSM celebrou o Dia do Trabalhador junto do povo do Nepal

2010
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da ANTUF e NTUF, filiados da 
FSM, e teve um debate longo e 
consultas aprofundadas sobre a 
situação dos sindicatos ao nível 
nacional e internacional e as 
tarefas das lutas de classe. A mais 
estreita cooperação em temas 
específicos teve concórdia e as 
relações fraternais entre partidos 
foi fortalecida e melhorada. O 
Vice-Secretário Geral, V.Pacho, 
celebrou o 121º Aniversário do 
Dia do Trabalhador em Havana, 
Cuba, juntamente com milhões 
de heróicos Cubanos que mais 
uma vez manifestaram a sua 
vontade de fortalecer a luta por 
uma Cuba socialista. No âmbito 
das celebrações do 1º de Maio, o 
CTC organizou uma cerimónia em 
honra do 65º aniversário da FSM. 
V. Pacho e José Dinis, Secretário-
Geral da UITBB representaram 
a FSM nesta cerimónia, na qual 
interveio o Secretário-Geral da 
CTC, o camarada Salvador Valdes 
Mesa. A FSM escolheu também o 
dia simbólico do 1º de Maio de 
2010 para anunciar um apelo à 
participação no 16º Congresso 
Sindical Mundial a 6-10 de Abril 
2011, em Atenas Grécia.

DIA INTERNACIONAl DE 
ACçãO 

A 7 de Setembro celebramos o 
Dia Internacional de Acção da 
FSM. O apelo da FSM para o dia 7 
de Setembro Dia Internacional de 
Acção foi um grande sucesso por 
todo o mundo. Muitas iniciativas e 
mobilizações tiveram lugar em 56 
países. Centenas de iniciativas e 
mobilizações tiveram lugar em 56 
países. Centenas de milhares de 
trabalhadores de todo o mundo 
uniram as suas vozes nesse dia 
para exigir uma saída da crise, na 
qual não sejam os trabahadores a 
pagar a crise do capitalismo. Esta 
iniciativa de sucesso fortaleceu 
ainda mais o prestígio e o novo 
curso da FSM. O Secretário-Geral 
da FSM, o Camarada George 
Mavrikos, participou em iniciativas 
organizadas em Ramallah 
(Palestina) para o Dia Internacional 
de Acção. Desta forma, a FSM 
expressou simbolicamente a sua 
solidariedade com a justa luta do 
povo Palestino.

A FSM NA ONU, UNESCO, FAO, 
ACNUR E CNUCED

Encontros e actividade com as 
Nações Unidas: 
1. 3-12 de Fevereiro: Dr. Frank 
Goldsmith, Representante 
Permanente da FSM nas NU 
esteve presente num Encontro 
sobre o Desenvolvimento Social. 
2. 1-12 de Março: a FSM participou 
na 54ª Sessão da Comissão sobre o 
Estatuto das Mulheres da ECOSOC 
na sede das NU em Nova Iorque. 
O Camarada Frank Goldsmith, 
Representante Permanente da 
FSM nas NU e a camarada Barbara 
Storace representaram a FSM. 
A FSM também cooperou num 
evento paralelo com a FDIM sobre 
a crise económica e financeira e o 
seu impacto nas mulheres e seu 

acesso a trabalho. 
3. 13-15 de Maio: o Camarada H. 
Mahadevan, Vice-Secretário Geral 
da FSM na ECOSOC na Coreia. 
4. 13 de Maio - 2 de Junho, 
Camarada Gustavo Minaya da 
CGTP Peru representou a FSM 
num seminário internacional 
organizado pela OIT, em Genebra, 
sobre o tema “Políticas socials 
para um trabalho digno”. 
5. 25-26 de Maio– ONU Istambul: 
O Conselheiro Especial da FSM 
para o Médio Oriente, o Camarada 
Mohammed Iqnaibi, participou 
no “Encontro Internacional das 
NU em apoio ao Processo de 
Paz Israelo- Palestino, Fim da 
ocupação e estabelecimento de 
um Estado Palestino” e interveio 
no encontro como representante 
da FSM. 
6. 30-31 de Agosto: a 63ª 
Conferência Anual DPI/NGO das 
NU teve lugar na Austrália. A 
FSM esteve representada pelo 
camarada Sean Marshall, do 
Sindicato de Construção, Florestas 

Reunião Internacional das Nações Unidas,
Istambul

Com o  Presidente da Venezuela, Hugo 
Chavez Frías
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e Minas (CFMEU). 

Encontros e Iniciativas na OIT: 
1. 13 de Maio – 2 de Junho: 
camarada Gustavo Minaya do 
CGTP Peru participou, enquanto 
membro da FSM, num seminário 
Internacional organizado em 
Genebra, sobre o tema “Políticas 
socials para um trabalho digno”.
2. 2-18 de Junho – A 99ª Conferência 
Internacional de Trabalho: a FSM 
organizou 3 encontros (a) um 
encontro preparatório inicial; 
(b) um Conselho Presidencial 
Informal; (c) um Conselho de 
Amigos.15 de Junho, Genebra: A 
FSM organizou uma actividade 
para comemorar o 65º aniversário 
da fundação da FSM. Cerca de 180 
delegados estiveram presentes e 
houve importantes intervenções. 
O director da ACTRAV e o Directir 
do Grupo de Trabalhadores 
estiveram presentes. 16 de 
Junho: George Mavrikos fez uma 
intervenção na sessão plenária. 
3. 25-29 de Outubro: 2º encontro 
de especialistas da OIT, para 

adoptar um Código de Prática de 
Segurança e Saúde na Agricultura. 
UISTAACT foi representada pelo 
camarada Souad Mahmoud que 
fez contribuições importantes. 
4. 23-24 de Novembro: Fórum 
do Diálogo Global da OIT sobre 
Novos Desenvolvimentos e 
Desafios no Sector da Hotelaria 
e Turismo e o seu impacto sobre 
o Emprego, Desenvolvimento de 
Recursos Humanos e Relações 
Internacionais. A FSM esteve 
representada por Magda 
Chaltsotaki, da Internacional 
Sindical da Hotelaria e Turismo. 
5. A FSM participou em 3 encontros 
das Sessões do Conselho de 
Administração da OIT (307º em 
Março, 308º em Junho e o 309º em 
Novembro). A presença da FSM 
nestes encontros foi reforçada 
pela presença dos membros do 
Secretariado e outros colegas, 
incluindo Adib Miro, Apostolos 
Sotiropoulos, Maximo Aligasakis, 
H. Mahadevan, Etienne 
Moussavou, entre outros. 
6. 13-17 de Dezembro: 17º 

Encontro Regional das Américas 
da OIT, no Chile. A delegação 
da FSM foi composta por João 
Batista Lemos, Jose Ortiz e Ricardo 
Maldonado. 

Encontros e actividades na 
UNESCO: 
9 de Dezembro: a FSM participou 
no Encontro do Dia Internacional 
das ONGs, organizador pelo 
Comité de Ligação com ONGs 
na Sede da UNESCO em París, 
sob o tema “ Crescimento 
ou Decrescimento, o mundo 
numa encruzilahada”. O nosso 
represenante permanente na 
UNESCO, Apostolos Sotiropoulos, 
interveio neste encontro. 

Encontros e actividades na FAO: 
3-7 de Maio: 36ª Conferência 
Regional da FAO, em Angola. 
A FSM esteve representada 
pelo camarada Elsadig Ali, Vice 
Secretário-Geral da FSM. 

Encontros e actividades no 
Conselho de Direitos Humanos: 

2010

Cerimónia de celebração do 65º Aniversário da FSM, Genebra



1. 1-26 de Março: 13ª Sessão do 
Conselho de Direitos Humanos. 
A FSM participou em alguns 
encontros e co-patrocinou com 
internvenções orais sobre o 
direito à alimentação e também 
sobre a situação no Haiti. 
2. 31 de Maio-18 de Junho: 14ª 
Sessão do Conselho de Direitos 
Humanos. A FSM copatrocinou 
e participou em alguns 
encontros com internvenções 
orais sobre direitos humanos 
no Sahara Ocidental, o impacto 
de empresas transnacionais e 
direitos humanos no Sahara e a 
condenação do ataque de Israel 
à frota humanitária destinada ao 
Povo Palestino. 
3. 13 de Setembro - 1 de Outubro: 
15ª Sessão do Conselho de 
Direitos Humanos. 

Encontros e actividades no 
CNUCED 
1. 20-21 de Janeiro: Encontro 
da CNUCED sobre Redifenição 
de Sustentabilidade na Agenda 

Internacional Inspiradorda de 
Maior Envolvimento em Temas 
de Biodiversidade. A FSM 
acompanhou este encontro. 
2. 10-11 de Maio: Fóruns públicos 
do CNUCED com Organizações da 
Sociedade Civil: “Respondendo às 
Crises Globais: novos caminhos 
de desenvolvimento”. A FSM 
acompanhou este encontro e 
interveio nos debates. 3. 4 de 
Outubro: Encontro do CNUCED 
sobre a cimeira da “MDG e 
próximos passos: informações 
e diálogo interactivo”. A FSM 
acompanhou este encontro.

PUBlICAçÕES

1. REFlECTS

Vivemos numa era de tecnologia. 
A comunicação entre sindicatos e 
sindicalistas dá-se principalmente 
através da internet e correio 
electrónico. Estes instrumentos 
são realmente úteis e devemos 
fazer uso deles de forma a que 

as nossas posições e actividades 
sejam difundidas rapidamente 
por toda a parte. Adicionalmente, 
a FSM crê que as revistas não 
perderam o seu valor. A nossa era 
é caracterizada pela controvérsia 
entre capital e trabalho. Os 
capitalistas têm na sua posse a 
comunicação social, as estações 
de televisão, os jornais, os sítios da 
internet e os blogs. Eles organizam 
ataques constantes contra as 
mentes dos trabalhadores. 
Eles, primeiro, atingem as 
consciências e depois os bolsos 
da classe trabalhadora e das 
novas gerações. Nestas condições, 
precisamos de mais publicações, 
como jornais, revistas, páginas da 
internet, estações de TV, etc., que 
promovam as posições de classe 
do movimento sindical. A revista 
“Reflects” foi publicada duas vezes 
no ano de 2010, e continuará a 
ser publicada 2-3 vezes por ano. 
O nosso objectivo é propagar, 
de forma simples, as posições 
da FSM, as posições dos seus 

A FSM expressa, uma vez mais, a sua solidariedade com o povo Palestino, Reunião com a Autoridade Nacional Palestina
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membros e amigos, e atrair novos 
amigos. O nosso objectivo é trocar 
experiências e conhecimentos 
entre continentes, as várias 
organizações e regiões, de forma 
a ajudar as lutas de classe. O 
nosso objectivo é cultivar o 
internacionalismo e solidariedade 
entre trabalhadores, agricultores 
pobres, e os trabalhadores 
independentes. 

2. A HISTÓRIA DA FMS – Na 
ocasião da cerimónia para honrar 
o 65º aniversário da FSM, a 15 de 
Junho, em Genebra, o Comité de 
Juventude da FSM publicou uma 
edição moderna sobre a história 
da FSM.

POSTERS
1. Poster de solidariedade com o 
Povo Cubano 
2. Poster de solidariedade com o 
Povo Palestino 
3. Poster do 1º de Maio de 2010 
4. Poster para a FSM - Federação 
de Sindicatos dos Trabalhadores 
da Bacia do Nilo, exigindo “Água 
para Todos” 

5. Poster do 16º Congresso 
Sindical Mundial

2010

O FSM em Lisboa Cartaz do dia 2 de Acção Internacional, 7 de 
setembro de 2010



LES JEUNES TRAVAILLEURS CÉLÈBRENT 

LE 65E ANNIVERSAIRE DE LA FSM 

FEDERATION SYNDICALE MONDIALE 

COMITE INTERNATIONAL 

DE COORDINATION 

DES JEUNES TRAVAILLEURS

La Fédération Syndicale Mondiale 

poursuit son histoire qui est l’histoire des 

luttes de la classe ouvriere mondiale. 

Son étude de chaque jeune travailleur est 

une leçon importante. C’est un héritage qui 

nous montre ‘’d’’où nous sommes partis et 

où nous voulons arriver. “ En regardant les 

faiblesses de ce chemin combatif, les mo-

ments et les pages glorieuses, la nouvelle 

génération de travailleurs peut en 

conclure avec certitude qui elle devrait 

suivre et qui elle doit mettre à l’écart. 

Honorant l’histoire de la FSM, elle peut 

décider avec plus de certitude à quoi elle 

doit consacrer sa vie. Dans la lutte pour 

l’abolition de l’exploitation de l’homme 

par l’homme.

THE WORKING YOUTH CELEBRATES 

THE WFTU 65TH ANNIVERSARY

WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS

INTERNATIONAL COORDINATING 
COMMITTEE  OF YOUNG WORKERS

              

Τhe World Federation of Trade Unions 

continues its history, the history of the 

struggles of the international working 

class. Studying this history is a very 

important lesson for every young worker. 

It is a heritage that shows us “from where 

we started and where we want to head”. 

By studying the weaknesses of this militant 

journey, its landmarks and its glorious 

moments, the young workers, with 

certainty, can reach the conclusion of what 

to follow and what to leave behind. 

By honoring the historic path of WFTU with 

more certainty they can decide on what to 

dedicate their lives: the battle to abolish 

the exploitation of man by man. 

Posters & Publicações

Water for all

Cairo . JULY 2010
International Seminar

NILE BASIN
Trade Union Federation of 

Commerce Workers
WORLD FEDERATION 
OF TRADE UNIONS
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3-DAY STRIKE
AT ALL THE PORTS OF THE WORLD

Against Israeli commercial vessels to or from Israel

WE ARE ALL PALESTINIANS! - STOP THE ISRAELI CRIMES!

 Stop the blockade of Gaza now! Free, independent and democratic Palestinian State 

Poster, Solidariedade com o povo 
Cubano

Poster, Solidariedade com o povo 
Palestino 3 dias de greve em todos os 
navios comerciais para ou de Israel

Poster 1º de Maio

Poster Seminário Internacional da FSM-
NBTUFCW, Água para Todos

“Reflects” - Revista

Folheto, Comité Coordenador Interna-
cional da “Reflects” - Revista Juventude 
Trabalhadora – 65 Anos da FSM

¡TRABAJADORES  REBÉLENSE!  
CONTRA LA BRUTALIDAD CAPITALISTA – POR LA JUSTICIA SOCIAL - POR UN MUNDO SIN EXPLOTACIÓN
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2010

Poster do 16º Congresso Sindical Mundial



89 novas afiliadas 

BENIN
BAHREIN

BALOCHISTAN
BRASIL
BRASIL

CAMERÚN
CAMERÚN

CANARIAS
CANARIAS
CATALUñA

REP. CENTROAFRICANA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA

COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA

COLOMBIA
COSTA DE MARFIL
REP. DOMINICANA
REP. DOMINICANA

ECUADOR
ECUADOR

EGIPTO 
FRANCIA
FRANCIA
FRANCIA

GABÓN
GABÓN
GABÓN

GALICIA
GRECIA

GRENADA
GUATEMALA

GUINEA BISSAU

KENIA
LÍBANO
LIBERIA

MADAGASCAR
MALAWI

MAURITANIA
MAURITANIA
MAURITANIE

MAURICIO
MAURICIO

ATINMAGBO
Alba Labour Union
Balochistan Federation of Trade Unions (BFTU)
CTB - Central de los Trabajadores y Trabajadoras de Brasil
UTS - Uniao Sindical dos Trabalhadores
FESCOS-CAM
Syndicat National des Travailleurs des Industries, du Commerce et des Jeux du 
Cameroun
FRENTE SINDICAL OBRERO DE CANARIAS FSOC
INTERSINDICAL CANARIA
Intersindical CSC
Organisation Démocratique Syndicale des Travailleurs de Centrafrique (ODSTC)
FUNTRAENERGETICA
SINTRADIT - SINDICATO DE TRABAJADORES DISPONIBLES Y TEMPORALES
SINTRAMIENERGETICA - SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 
MINERA Y ENERGÉTICA
Union Sindical Obrera de la Industria del Petroleo (USO)
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Tabaco (SINTRAINTABACO)
Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos del Hospital General de 
Medellín (SINTRAHGM)
Sindicato Unico de Vigilantes de Colombia - SINUVICOL
AGEECI - Association Générale des Elèves et Etudiant de Côte d’Ivoire
Unión General de Trabajadores Dominicanos
Federación Unión de Trabajadores, Juntas de Vecinos, Organizaciones Populares, el 
Comercio Informal y Afines
CENAPECO
COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE PETROPRODUCCIÓN “CENAPRO”
General Trade Union of Workers in Mining & Quarrying
SISA 
Collectif General des Travailleurs de Dalkia Energie
Syndicat CGT Renault Douai
CGT-FL
Confederation Syndicale Democretique du Travail CSDT
Confederation Democratique des Syndicats Autonomes
CUT – Central Unitaria de Trabajadores
Federation of Construction Workers
Grenada Technical & Allied Workers Union
Sindicato de Trabajadores de la Educación Pública de la zona 18
Confederação Geral dos Sindicatos Independentes da Guiné-Bissau, Central Sindical  
(CGSI-GB)
Union of Journalists
AL WAFAA Trade Union
CONATUL
Syndicat Fierte des Travailleurs Malgaches (SRMM Sydicat)
MAMWU Malawi Munipical Workers Union
National Federation of Labour
Union Sociale des Travailleurs de Mauritania
UGTM - UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE MAURITANIE
Artisans and General Workers Union AGWU
Mauritius Senior Civil Servants Association (MSCSA)
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MÉXICO
MÉXICO

MÉXICO
MÉXICO

MÉXICO
MÉXICO

MARRUECOS
MARRUECOS

NEPAL
NEPAL

NICARAGUA
NÍGER
NÍGER

NIGERIA
NIGERIA
NIGERIA
NIGERIA

PAQUISTÁN
PAQUISTÁN
PAQUISTÁN

PANAMÁ 
PERÚ

FILIPINAS
R.D CONGO
R.D CONGO
R.D CONGO

 R.D CONGO
R.D CONGO

RUANDA
SENEGAL
SENEGAL
SENEGAL

SIERRA LEONA
SIERRA LEONA

SOMALIA
SUDÁFRICA

SRI LANKA
SRI LANKA

SUIZA
TOGO 

TRINIDAD
VENEZUELA

VENEZUELA
VENEZUELA

SUEUM
SITTGE - Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del 
Estado
SUTOPDSSM
Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio Bachilleres del Estado de 
Michoacan SITCB
Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud, Sección 2 Michoacán
Frente Nacional de Trabajadores BraceroProa, A. C.
Com. Ouvrieres Marocaines
ORGANISATION DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL
ALL NEPAL FEDERATION OF TRADE UNIONS-ANTUF
CONFEDERATION OF NEPALESE PROFFISIONALS (CONEP)
Confederación Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar” (CST-JBE)
Union Syndicale Progressiste  des travailleurs - USPT 
Syndicat National des Cadres de l’Administration du Travail (SYNCAT)
Air Transport Services Staff Association of Nigeria
Informal Sector Association of Nigeria
National Union of Hotels and Personal Services Workers
Association of Senior Staff of Banks, Insurance and financial Institutions (ASSBIFI)
Pakistan Central Mines Labour Federation 
Peoples Trade Union Workers Federation Pakistan (PTUWF)
Pakistan Labour Federation (PLF)
Federación Auténtica de Trabajadores
Federación Nacional de Docentes Universiatios del Perú
Samahan at Ugnayan ng Manggagawang Progresibo (SUMAPI)
Syndicat Chretien des Travailleurs du Congo
CTP SYNDICAT
U.T.E.A. - Union nationale des travaileurs du transports, mine, énergie, alimentation, 
agriculture et branches diverses
Alliance des Travailleurs Avertis et Consciencieux (ATAC)
Confederation Ouvriere Democratique (COD)
Syndicat STAVER
SNT MECAC
OIS/RD - Organisation des Instituteurs du Sénégal / Rénovation  Démocratique
Federation General des Travailleurs du Senegal
TUC-SL
Sierra Leone Union of Securities, Watchmen and General Workers
Somali Federation of Trade Unions
National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA)
Inter Company Employees’ Union
All Ceylon Estate Workers Union
SIP-SINDICATI
SYNBARCOT
Transport and Industrial Workers Union
Sindicato Unitario Nacional de Empleados Publicos del Ministerio del Poder Popular 
para las Relaciones Exteriores SUNEP-MRE
Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria Química y Farmacéutica
Federación Unitaria Nacional de Trabajadores Bolivarianos de la Construcción, Afines 
y Conexos



Comissão de Controlo Financeiro

Caros camaradas, 

O Controlo Financeiro Anual 
do Escritório Central da FSM 
foi concluído hoje. O controlo 
foi detalhado e geral. 

O Secretariado da FSM colocou 
à nossa disposição todos os 
documentos necessários, 
recibos, ficheiros e registos/
livros logísticos. 

A assistência providenciada 
pela equipa da FSM foi 
excelente e muito útil. Do 
controlo feito, assumimos que: 
- Os registos são mantidos em 
ordem, através de métodos 
analíticos e contabilísticos. - Os 
recibos de receitas e despesas 
estão correctos. - As despesas 
respeitam, maioritariamente, à 
acção da FSM e às necessidades 
funcionais da Organização. 

Em resultado do controlo, o 
Secretariado, sem ter quaisquer 
receitas significativas, 
desenvolveu uma actividade 
muito importante e muitas 
iniciativas. 

Estamos muito satisfeitos 
com estas actividades. No 

período pós 15º Congresso, 
a FSM segue um novo rumo 
revolucionário. Isto é algo que 
todos podem ver a partir dos 
resultados. 

Se todos contribuirmos 
financeiramente, podemos 
ter a certeza que este será 
um progresso rápido e ainda 
maior. 

Estamos conscientes que a 
maioria dos filiados na FSM 
são estruturas sindicais pobres, 
mas ricas em acção e tradição 
militante. 

Apesar das dificuldades, 
apelamos a todos os filiados 
para, de acordo com as suas 
possibilidades, pagarem as suas 
quotas à FSM e contribuírem 
para o seu novo rumo. 

É preciso que todos ajudem. 
O nosso objectivo comum é o 
constante reforço da FSM em 
todo o mundo. 

O fortalecimento da FSM é para 
nosso benefício e sobretudo 
para benefício da classe 
trabalhadora e do movimento 
sindical de classe. 

Cumpram já o vosso dever 
internacionalista! Enviem já as 
vossas quotas para o Escritório 
Central da FSM! 

Saudações Fraternais,

 Cleanthes Cleanthous,
Presidente da Comissão de 

Controlo Financeiro da FSM

Dirigido a: 

- Membros do Conselho Presidencial 

Filiados Assunto: Controlo Financeiro do Escritório Central 
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Com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Salam Fayyad Com o ex-primeiro-ministro do Nepal, o Sr. Madhav Kumar Nepal

Com o primeiro-ministro do Líbano, Fuad Siniora Com o Presidente da Bielorrússia, o Sr. A. G. Lukasenko

O Secretário-Geral se reúne com vice-Presidente Sírio Com o Presidente da República de Chipre, Demetris Christofias





Relatórios sumários 
das  Escritórios Regionais 
da Federação Sindical Mundial
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Delegação Regional

ÁfricaBreve Relatório sobre a 
actividade da Delegação 
Regional em África
 
Até ao 15º Congresso em Havana, 
a Delegação Regional de África da 
FSM tinha a sua Sede em Dacar, 
Senegal, dirigida pelo camarada 
Ibrahim Sylla. Esta Delegação 
Regional teve que enfrentar 
grandes dificuldades, tanto 
objectivas como subjectivas. E 
isto fez atrasar o seu trabalho. 
Para satisfazer as necessidades do 
Continente Africano, o Conselho 
Presidencial e o Secretariado, após 
uma discussão específica deste 
assunto por quatro vezes, decidiu 
também operar Delegações em 
Cartum, Sudão e em Joanesburgo, 
África do Sul. 
Esta fragmentação tornou difícil 
coordenar as nossas forças. Para 
isso, e baseando-se nas nossas 
decisões colectivas, a Sede 
Central de Atenas encetou várias 
iniciativas e organizou a nível 
central actividades e iniciativas 
como: 
1. 2007, Conferência de Sindicatos 
Africanos. Foi a primeira 
conferência desde há vários anos 
realizada em África. Aprovámos 
um programa especial de acção 
para África com várias iniciativas. 
2. 2008, 14 de Novembro, Lagos, 
Nigéria: Seminário da FSM 
sobre Necessidades Básicas e 
Diminuição da Pobreza para todos 
e em 15 de Novembro, o Encontro 
Regional Africano da FSM com 
a participação de delegados 
representando 12 países 
Africanos. Ambas as iniciativas 
foram organizadas e recebidas 
pelos sindicatos nigerianos 
ASSBIFI, ATSSAN, NACOISAN, 
NUATE e NUHPSW. 
3. 2009, 19-21 de Julho: A FSM 
organizou um Seminário Sindical 
Internacional das Mulheres 
Trabalhadoras sobre: “ O papel 
das sindicalistas femininas na 
promoção da organização de 
mais mulheres trabalhadoras 
por um melhor futuro para o 
Comércio nos Países da Bacia do 
Nilo”. O Seminário realizou-se no 
Cairo, Egipto, em cooperação 
com a Federação Sindical 

dos Trabalhadores do 
Comércio da Bacia do Nilo. 
4. 2009, 11 de Dezembro: 
A FSM organizou um 
Seminário Regional 
Africano em Nairobi, 
Quénia, sobre: “A Luta 
contra o VIH-SIDA”. 
5. 2010, 25-29 de Abril: 
A FSM organizou um 
seminário de formação 
com sindicalistas africanos 
em Atenas sobre “O Papel 
da Comunicação Social – 
rádio, tv, imprensa –na luta 
do movimento sindical”. 
6. 2010, 15-18 de Setembro 
– De 15 a 18 de Setembro, com a 
participação de várias delegações, 
realizou-se no Cairo, Egipto, 
um Seminário Internacional da 
FSM e da Federação Sindical 
dos Trabalhadores do Comércio 
da Bacia do Nilo entitulado “Os 
Sindicatos e os Actuais Desafios 
dos Países da Bacia do Nilo”, 
7.2010, 2010, 29-30 de Novembro 
– Gabão – Realizou-se com êxito 
um seminário regional sobre 
“As Mulheres Trabalhadoras 
e a Pobreza”. A FSM esteve 
representada por Apostolos 
Sotiropoulos, o representante 
permanente da FSM na UNESCO.

No XVI Congresso da Federação 
Sindical Mundial, os delegados 
e observadores de África 
devem discutir e decidir sobre 
as medidas organizativas para 
vencer as suas debilidades. O 
bom trabalho desenvolvido pelo 
camarada Lulamile Sotaka, Chefe 
da Delegação Regional na África 
do Sul é um passo importante, 
positivo que, desde que tenha 
continuidade e estabilidade, 
abrirá caminhos para a nossa 
acção em África.

Contactos

Ibrahim Sylla
BP 7113 Dakar, SENEGAL
Tel: +221 338532788, 
Fax: +221 338946554
Lulamile Sotaka (NEHAWU)
NEHAWU HOUSE, 56 Marshall 
Street, Johannesburgo, 
SUDÁFRICA, 2000
TEL:  0027118332902.  Celular:: 
0027824551769
Email: africa@wftucentral.org

Ibrahim 
Sylla

lulamile 
Sotaka 



oficina Regional de

América 
Latina

Breve Relatório sobre a 
actividade da Delegação 
Regional na América latina
 
Desde a realização do XV 
Congresso da FSM, a sua 
representação na América 
tem trabalhado numa região 
caracterizada pela luta por 
sociedades mais justas com a 
participação dos trabalhadores e 
dos povos, provando a validade 
das idéias socialistas contra 
as intenções imperialistas de 
perpetuar a imposição do seu 
sistema caduco. 
É evidente o desenvolvimento 
da luta de idéias, num quadro 
onde persistem os avanços 
progressistas que tendem a 
favorecer o movimento sindical 
de classe e a FSM. Durante esta 
etapa, foram realizadas muitas 
e variadas actividades pela 
delegação da FSM na América, 
tendo sido implementados 
através de acordos e resoluções 
emanadas do XV Congresso da 

FSM e do Conselho Presidencial 
da FSM. São as seguintes: • Uma 
presença activa na batalha contra 
a derrotada FTAA. 
• Os nossos esforços para 
estarmos presentes nos locais 
onde os trabalhadores e os 
sindicalistas lutam, e em muitos 
casos é ouvida a voz militante da 
FSM em grandes manifestações. 
Neste sentido, foi dada uma 
atenção especial à Colômbia, 
onde o Conselho Presidencial 
teve de adoptar um Plano de 
Acção especial e específico. 
• Foram feitas mais de vinte e cinco 
acusações formais perante a OIT, 
na maioria dos casos exigindo 
respeito pela integridade das 
organizações sindicais. 
• A Delegação da FSM na América 
enviou cerca de duzentas e 
cinquenta manifestações de 
solidariedade, principalmente 
no apoio e mobilização de 
causas justas.• Graças a algumas 
UIS, como as de Metal & Minas, 
Construção Civil e Agricultura e 

Alimentação e Serviços Públicos, 
aprendemos como é possível 
avançar nas lutas do sector, 
nomeadamente na luta contra as 
acções das grandes empresas. 
• A concepção, impulso e 
participação da nossa organização 
durante as três edições do 
ESNA (Encontro Sindical “Nossa 
America”), que representam 
um bastião para fortalecer as 
nossas organizações sindicais de 
classe; para atrair organizações 
sindicais independentes, para 
criar alternativas sindicais 
credíveis devido ao seu 
alcance e acolhimento, para 
desenvolver uma frente comum 
antiimperialista de luta pela 
democracia e pelos legítimos 
interesses dos trabalhadores, e 
principalmente para alargar a 
influência das idéias defendidas 
pela FSM. • O desenvolvimento 
de iniciativas para fortalecer as 
organizações sindicais dos países 
membros da ALBA, encorajando 
este paradigma na região. 
• A organização, gestação e 
desenvolvimento de mais de 
quinze encontros sectoriais, 
de zona e temáticos que 
contribuiram principalmente 
para a promoção do pensamento 
da FSM. • A presence dinâmica do 
Conselho Presidencial da FSM. 
• O desenvolvimento de encontros 
de vicepresidentes da FSM, bem 
como outros encontros realizados 
pelos dirigentes da FSM. • Uma 
participação activa nos Forums 
Sociais Mundiais e também no 
Forum Social das Américas. 
• Concluimos dez Cursos de 
Actualização Política para a Acção 
Sindical, nos quais participaram 
cerca de seiscentos alunos. 
Também oferecemos 5 Cursos 
de “Formação de Formadores”, 
frequentados por cento e 
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cinquenta alunos. Também 
organizámos e promovemos 
outros seis cursos ou seminários 
e fizemos um grande esforço 
para promover novos tipos de 
formação. 
• Fizemos grandes esforços 
para publicar artigos que 
sistematicamente contribuissem 
para uma análise especializada 
sobre tópicos, que ajudem a uma 
interpretação sindical justa sobre 
o actual momento da luta e as 
suas influências. 
• Investigadores e académicos 
realizaram vários seminários, 
conferências e workshops. 
• A publicação regular de cerca 
de duzentas edições do nosso 
boletim semanal e mais de 
quarenta edições da nossa 
revista representa um factor que 
contribuiu significativamente 

para o desenvolvimento do 
trabalho da FSM, e estavam 
disponíveis não só às organizações 
sindicais filiadas e amigas, mas 
também a um grande número 
de organizações sindicais 
que regularmente recebem a 
mensagem da FSM. Também 
contribuímos para alargar a 
imagem da FSM na região 
através do aumento de várias 
acções junto da comunicação 
social. Estamos a avançar para 
reanimar a nossa página na web. 
• Promoveram-se e alargaram-
se actividades dos “Pólos FSM” 
em diferentes países – em 
mais de dez países – e estamos 
determinados para continuar a 
alargar uma rede de actividades 
sobre aspectos temáticos e 
também os coordenadores 
sub-regionais, apoiados por 

dirigentes e activistas de 
organizações sindicais filiadas, 
cujo trabalho tem sido valioso na 
difusão da presença e imagem da 
FSM, propiciando as condições 
adequadas para criar estruturas 
que melhoram o trabalho da FSM 
na região. 
• A FSM na América contou 
com o apoio de dezenas de 
colaboradores, incluindo 
conhecidos intelectuais, que 
deram uma contribuição decisiva. 
O nosso reconhecimento 
sistemático tem contribuido para 
o seu apoio permanente. 
• Tivemos grandes comemorações 
de acontecimentos como o 
65º Aniversário da FSM, 70º 
Aniversário do CTAL, 15º 
Aniversário da Delegação na 
América da FSM e outros. 
• Alargamos a nossa coordenação 

Delegação da FSM na América Latina
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com acções unitárias não só com 
outras organizações sindicais, 
mas também com os agentes de 
mudança, como os agricultores, 
organizações de mulheres, 
jovens, indígenas, reformados, 
intelectuais, trabalhadores 
precários, desempregados e 
todos aqueles que precisam ser 
defendidos.
Também fortalecemos os laços 
com organizações regionais como 
a Plataforma Sindical Comum da 
América Central, ILA e outras. 
• A sede da Delegação na 
América da FSM recebeu muitas 
delegações de organizações 
sindicais e partidos operários na 
região e também contactámos 
com elas em iniciativas no 
estrangeiro. 
• Visitámos organizações sindicais 
em todos os países do Cone 
Sul, da Região Andina, América 
Central, México, Estados Unidos 
e um número significativo das 
Caraíbas como Trinidade e 
Tobago, Barbados, Granada e 
Guiana. 
• A presença do camarada George 
Mavrikos, Secretário Geral da FSM, 
deixou uma marca importante 
na região. Estamos a fomentar 
o entusiasmo das organizações 
sindicais da região na preparação 
do XVI Congresso da FSM. 
• O contributo e apoio das 
organizações sindicais da região 
filiadas na FSM, nomeadamente 
a Central dos Trabalhadores de 
Cuba (CTC) tem sido decisivo para 
o desenvolvimento do trabalho 
da FSM na região. 
• A procura pela Delegação 
da América de uma FSM mais 
afirmativa, atraente, influente e 
útil para os trabalhadores e as 
suas organizações sindicais teve 
um impacto que se reflecte no 
pedido de mais de cem novas 

filiações, o que fez com que neste 
momento o número de filiações 
tenha aumentado quatro vezes 
em relação ao existente na altura 
do anterior Congresso da FSM.
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Delegação Regional

Asia 
- Pacífico

Breve Relatório sobre a 
actividade da Delegação 
Regional na Ásia & Pacífico

 
Papel da Delegação Regional

* Os objectivos gerais das 
Delegações Regionais são: 
- Unir todas as Organizações 
Nacionais da FSM em cada 
continente com o objectivo e 
política de promover a nossa 
estratégia e táctica. 
- Organizar e apoiar a luta das 
camadas populares do continente 
e estar ao lado das pessoas 
comuns e simples que labutam e 
trabalham. 
- Proporcionar uma participação 
significativa de todos os nossos 
membros na região. 
- Ter sempre o objectivo de 
recrutar novos membros do 
continente para a FSM - Apoiar 
quando a direcção de uma UIS 
procura ajuda e cooperação, o 
que tem sido geralmente feito 
pela APRO (Asia/Pacific Regional 
Office), Nova Delhi. * Criamos um 
Comité Regional compost por 
um membro de cada sindicato/
unidade nacional filiado, na 
reunião realizada no Nepal 
durante o Encontro/Seminário 
Regional da FSM Ásia Pacífico. 
Invariavelmente esta organização 
tem reunido durante os Encontros 
Regionais AP. 
* Muitas lutas de filiados, 
organizações sindicais amigas que 
tiveram lugar durante o período 

desde a última Conferência 
têmsido apoiadas pela Delegação 
Regional. Fizeram-se declarações 
manifestando solidariedade e 
apoio, enviadas Resoluções / 
Declarações / Notas de Imprensa 
para os governos e autoridades 
envolvidas bem como às massas 
dos trabalhadores em greve. 
* Foram apoiadas e prosseguidas 
abordagens de Unidade e Unidas 
com as organizações filiadas/
amigas, respondendo ao apelo 
da Sede da FSM, bem como 
aos programas lançados por 
organizações individuais. Houve 
também apelos para manifestar 
frente às Embaixadas/Altos 
Comissariados de países da 
APRO. 
* A APRO deu andamento a 
vários apelos internacionais feitos 
pela FSM e houve um retorno 
de cada uma dessas acções. 
Sobre estes assuntos existiu uma 
comunicação constante iniciada 
pela APRO. 
* As campanhas foram feitas com 
regularidade através do jornal 
mensal, “Flashes from WFTU.” * 
A Delegação Regional da FSM 
em Delhi (APRO) realizou várias 
iniciativas para recrutar novos 
filiados que incluissem sindicatos/
sindicatos nacionais do Sri Lanka, 
Nepal, Filipinas, Maurícias, 
Paquistão, Tailândia, Fiji. 
* A Delegação da APRO iniciou 
programas de ajuda e assistência 
quando ocorreram calamidades 
naturais nalguns países como  
Paquistão, Irão, Indonésia, 
etc. e envioualguns apoios 

directamente para organizações 
amigas e filiadas alargando o seu 
apoio. Contudo, não conhecemos 
os pormenores dos apoios, ou se 
estes foram prestados. 
* A nossa publicação mensal: A 
nossa publicação mensal “Flashes 
from WFTU” foi retomada e é 
publicada regularmente sem 
quebras e enviada por correio 
e por mail (em PDF). Pensamos 
que também se publica no 
website da FSM, tendo por 
isso uma divulgação mundial. 
“Flashes from WFTU” publicou 
todas as directivas/apelos/notas 
importantes da Sede Central da 
FSM, bem como as actividades 
do Secretário Geral/Secretariado 
das UIS da FSM, as actividades 
da Delegação Regional /
Encarregados das Delegações 
Regionais, informação fornecida 
por outras organizações regionais, 
os seus apelos, acontecimentos 
internacionais sobre a classe 
operária, lutas em geral /greves 
/manifestações, assuntos 
políticos e laborais, imagens 
mostrando essas actividades/
iniciativas, etc. são geralmente 
recebidas pelas organizações 
fora da Índia sem custo algum, 
enquanto que na Índia algumas 
centenas têm uma assinatura 
regular, apesar da assinatura 
ser muito baixa e nominal (5 Rs. 
Por edição – 0,110988 USD). O 
custo da impressão e correio/
envio em PDF é suportado pelo 
AITUC Índia, até um máximo 
de 100.000 Rs. ou 2.220,35 US$ 
por ano. O custo excedente 



devido ao aumento do custo da 
impressão/correio e acima de 
100.000 Rs. não é coberto por 
qualquer organização e continua 
em deficit.

Importantes Tarefas, 
Encontros, 
Solidariedade da APRo
 
Por indicação do Secretário Geral 
da FSM, o Encarregado da APRO, 
que é também o Secretário 
Geral Adjunto da FSM (i) fez 
parte de uma delegação que 
reuniu com o Director Geral da 
OIT, para manifestar as opiniões 
da FSM sobre o funcionamento 
da OIT, o monopólio não 
democrático de uma 
Organização Internacional (CSI) 
no Conselho de Administração e 
sublinhando Uma “representação 
proporcional” nas reuniões do CA 
da OIT (Grupo dos Trabalhadores) 
e explicou os pontos de vista 
e posições da FSM sobre “(a) 
Funcionamento da OIT/Conselho 
de Administração, (b) Empresas 
Multinacionais, (c) Política Social 
& Emprego, em particular a 
Inspecção de Trabalho” em Set. 
De 2010. (As posições detalhadas 
foram largamente difundidas bela 
Sede Central da FSM e incluidas 
no website) 
* Organizámos um Seminário 
Nacional nasFilipinas “Migração 

de Trabalhadores” conforme 
indicação da Sede da FSM. 
* Contactámos organizações 
nacionais/sectoriais para filiar/
participar nas recém-criadas UIS 
(Metalúrgica, Finanças, Turismo & 
Hotelaria). 
* Interviemos nalgumas questões 
importantes da classe operária na 
Região e enviámos declarações & 
mensagens de solidariedade, que 
incluem as seguintes:  
1. APFUTU iniciou protestos 
contra aLei 2002 sobre Relações 
Laborais, Desemprego, Aumento 
de preços, ilegalidades, 
privatizações de empresas de 
energia. 
2. Felicitou o cam. Ganesh Shah, 
um sindicalista veterano do Nepal, 
antigo Presidente da NTUF, pela 
suanomeação como Ministro da 
República Democrática do Nepal, 
após o derrube da monarquia. 
3. Voltou a visitar o Sri Lanka 
(em Fev. 2007) para apoiar os 
pescadores em luta pela aplicação 
da Convenção da OIT. 
4. Continuou a campanha contra 
o amianto contactando todos os 
envolvidos no país remetente, 
Canadá e sobre assuntos de saúde 
e segurança dos trabalhadores. 
5. Saudou a 4ª Conferência 
Nacional do ANTUC realizada 
em Pokhava (Nepal), manifestou 
solidariedade e apoio à 
Agricultural Punjab Union 

Federation, Paquistão. 
6. Enviou uma mensagem de 
solidariedade em nome da FSM 
reclamando a Reposição da 
Democracia no Paquistão. 
7. Organizou a reunião Regional 
Ásia Pacífico em Delhi, em Nov. 
2007, aberta pelo Sec. Geral 
da AITUC, cam. Gurudas Das 
Gupta e com a apresentação da 
Intervenção de Abertura pelo 
cam. George Mavrikos, Sec. Geral 
da FSM. Aprovado um Plano de 
Acção sobre a Carta Comum de 
Reivindicações. 
8. A reunião aprovou também 
uma Resolução sobre a OIT, contra 
o monopólio de uma Organização 
Internacional e exigindo uma 
“representação proporcional” no 
Conselho de Administração. 
9. Participou no Conselho 
Presidencial em Jan. 2008, no 
Sudão. 
10. Contribui com opiniões 
e propostas no 4º Forum 
Internacional “Globalização 
Económica e os Sindicatos” 
organizado pela FNSCh em 
Beijing, aberto pelo Presidente da 
RP China Hu Jintao, em Jan 2008. 
11. Participou numa grande 
delegação da FSM num encontro 
com o Director Geral da OIT em 
Genebra, em Março de 2008, 
e apresentou um memorando 
pedindo reformas na OIT e no 
CA. 
12. Manifestou solidariedade 
contra a ofensiva do Governo 
Mexicano sobre a classe operária 
em luta contra a privatização 
da indústria do petróleo, e 
que foi agradecida pela Frente 
dos Trabalhadores da Energia, 
membro da FSM. 
13. Interveio no encontro 
do colectivo dos sindicatos 
nepaleses em Agosto de 2008, 
o qual decidiu organizar o 
próximo Encontro Regional da 
APRO no Nepal. 14. Manifestou 
solidariedade à CGTP, Peru que 
dirigia a Greve nacional desde 9 
de Julho de 2008. 
15. Em 21 e 22 de Set. 2008, 
organizou o Seminário Regional 
Ásia-Pacífico, inaugurado pelo 
Primeiro Ministro em exercício 
do Nepal, onde se aprovou a 



A Acção fAlA - 5 ANoS DE lUTA 91

Declaração de Kathmandu. 16. 
Criação do Comité Regional 
Ásia- Pacífico. 
17. Solidariedade com os 
trabalhadores das Filipinas 
e enviada mensagem ao 
Governador Bangko Sentral ng 
Filipinas. 
18. Em nome da FSM saudou a 
importante 26ª Conferência da 
AIBEA, realizada na capital da 
Índia. 
19. Também representou a FSM 
na Convenção sobre a “Crise 
Financeira Global e a necessidade 
de defender o sector financeiro 
e as pensões”. 19 (a) Participou e 
saudou as últimas Conferências 
do TUCC; AIUTUC, AICCTU & FISE. 
20. Mensagem de congratulações 
ao Sindicato dos Empregados 
do Ceylon Bank na vespera do 
seu êxito pela nacionalização do 
Ceylon Bank Ltd. e a reintegração 
do seu dirigente. 
21. Manifestou apoio à luta 
contra a Administração da Nestlé 
nas Filipinas, contra o terrorismo 
apoiado pelo Estado. 
22. Assistiu à reunião do Conselho 
Presidencial no Chipre em 8-9, 
Março 2009, saudado pelo 
Presidente do Chipre e onde foi 
aprovado um Plano de Acção. 
23. Fez um grande esforço para 
responder ao apelo da FSM 
para o Dia Internacional de 
Luta em 1 de Abril de 2009, em 
vários países da Ásia-Pacífico. 
24. Assistiu, em nome da FSM, à 
Conferência Asiática sobre a Crise 
Financeira Internacional: Análise, 
Alternativas, Acção, realizada de 
14 a 17 de Abril de 2009 em Kuala 
Lumpur, Malásia, apresentando 
as opiniões e propostas da FSM 
sobre este importante tópico. 
25. Apresentou as nossas opiniões 
e ouviu opiniões no Seminário 
Internacional realizado em Hanói 
em Julho de 2009. 
26. Manifestou solidariedade aos 
Sindicatos dos Trabalhadores 
da Tailândia, pela prisão de 
dirigentes sindicais tailandeses, 
que se manifestavam contra o 
encerramento de fábricas. 
27. Solidariedade com o Sindicato 
Mexicano dos Electricistas 
(SME) e carta ao Presidente 

do México Felipe Calderon. 
28. Solidariedade/apoio aos 
Trabalhadores do Bangladesh 
que têm sido vítimas de acidentes 
de trabalho em vários sectores, 
incluindo o do vestuário. 
29. Organização de um 
importante e animado Seminário 
Regional Ásia-Pacífico em Dhaka, 
22-23 de Dezembro de 2009; 
Aprovação da “Declaração de 
Dhaka”. 
30. Assistiu à Reunião do Conselho 
Presidencial em Ho Chi Minh, em 
22-23 de Fevereiro de 2010. 
31. Organizou um “Seminário 
Nacional” sobre “Migração de 
Trabalho” em 21 e 22 de April de 
2010, em Manila; Aprovação da 
“Declaração de Pamitinan”. 
32. Manifestado Apoio e 
Solidariedade aos trabalhadores 
e habitantes do Campo 
Ashraf. Campanha “Salvem 
os Sindicalistas” que foi bem 
recebida pelos trabalhadores em 
luta.  
33. Apelo aos Membros da FSM 
da Região Ásia-Pacífico, em 
resposta ao apelo dos Sindicatos 
do Paquistão para oferecer ajuda 
às vítimas das inundações. 
34. Participou na Conferência 
do Jubileu Dourado do AISGEG 
(membro da UISServiços 
Públicos) em Vijayawada (Índia) 
em Set. 2010. 
35. Participação em 3 Comités 
dos Grupos de Trabalhadores 
na OIT, Genebra, em Novembro 
de 2010, em nome da FSM. (i) 
sobre o funcionamento da “OIT 
& Conselho de Administração” 
(II) Empresas Multinacionais 
(iii) Política Social & Emprego/
Inspecção de Trabalho. 
36. Apresentou uma declaração 
na vespera da nomeação do sr. 
Guy Ryder da CSI para o lugar 
de Vice-Secretário Geral da OIT e 
uma vez mais reafirmando a nossa 
forte oposição ao funcionamento 
da OIT de forma unilateral e 
procurando uma reforma da OIT. 
37. Representou a FSM no 
Seminário Internacional sobre 
“Ressurgimento das Empresas 
de Capital Público” em 
Thiruvananthapuram (Índia), 
organizado pelo Governo 

Estadual do Kerala. 
38. Participou como Convidado 
Principal na 14ª Convenção 
Nacional do Sindicato Inter 
Company Employees em 
Colombo (Sri Lanka) em 14 de 
Dez. 2010, além de ter reuniões 
com alguns sindicatos do Sri 
Lanka. 
39. Actualmente mobiliza e 
faz campanha na Região Ásia-
Pacífico pelo êxito do próximo 
16º Congresso Mundial da FSM.

contactos:

H. Mahadevan 

4/7, 2nd floor, Asaf Ali Road, 
110 002 Nueva Delhi, INDIA

Tel: +9111 23258683, +9111 
23258685, fax: +9111 
23258684

E-mail: 
wftuasiapacific@vsnl.net



Breve Relatório sobre a 
actividade da Delegação 
Regional na Europa

2006

- Participámos na reunião 
organizada pela FSM em 
Atenas sobre o 1º de Maio dos 
Trabalhadores e dos Jovens 
Trabalhadores 
- Estivemos presentes na reunião 
organizada pela FSM em Bruxelas, 
dedicada aos trabalhadores 
imigrantes e os seus direitos 
sociais. 
- Visitámos a convite os sindicatos 
da Bielorússia. 
- Participámos no Congresso 
do Sindicato SISA na Suiça. 
- Acompanhamos a sessão 
annual da OIT. - Participámos no 
13º Congresso dos Sindicatos 
Autónomos da Sérvia.
- Aderimos ao Encontro de 
Solidariedade com os povos do 
Médio Oriente organizado pela 
CGTP-IN Portugal, em Lisboa, 
- Enviámos uma mensagem de 
solidariedade com os povos 
do Líbano, Palestina e o Médio 
Oriente contra a guerra criminosa 
de Israel. 
- Participámos nas manifestações 
realizadas em Chipre contra a 

invasão do Líbano por Israel e 
na recolha de roupas, mantas, 
alimentos e medicamentos. 
- Participámos na Conferência 
Internacional de Solidariedade 
com o povo do Líbano, organizada 
pela FSM em Atenas. 
- Participámos no encontro do 
GUE/NGL – FSE em Berlim.

2007

- A 6ª Sessão Annual da EUROF 
(Delegação Regional da Europa) 
realizada em Chipre. 
- No âmbito da 6ª Sessão Annual 
da EUROF em Chipre, aderimos à 
manifestação dos trabalhadores 
frente à Representação da União 
Europeia em Chipre, organizada 
pela Federação Pancipriota de 
Trabalho (PEO). 
- O Secretariado da EUROF reuniu-
se no âmbito da sessão anual da 
OIT. - Por ocasião do 1º de Maio, 
foi elaborada  uma declaração que 
foi enviada a várias organizações 
da Europa.- A EUROF apelou a 
todos os sindicatos da Europa 
para combater os fenómenos 
xenófobos, o racismo e práticas 
neofascistas. Neste contexto, 
a própria EUROF levou a cabo 
iniciativas, além da rica actividade 
desenvolvida diariamente pelos 

sindicatos em cada país europeu. 
- Saliente-se o esforço para 
recrutar mais mulheres nas 
fileiras dos sindicatos e a luta 
para defender os seus direitos. 
Prestou-se uma atenção especial 
às mulheres jovens. 
- O Secretariado da EUROF teve 
um encontro com o Comissário 
Europeu para o Emprego e com 
os Chefes dos Departamentos 
que tratam dos assuntos laborais. 
- De acordo com os aniversários 
e desenvolvimentos, preparámos 
declarações e mensagens (por 
exemplo no Dia Internacional 
das Mulheres, as comemorações 
do Dia do Trabalhador, o Dia 
Internacional contra a Droga, 
etc.). 
- Realizou-se o 7º Encontro Anual 
da EUROF-FSM na Catalunha, 
organizado pela Intersindical-
CSC Barcelona. 
- Organizámos um seminário em 
Barcelona sob o tema “O papel 
das mulheres na UE”.

2008

- Aderimos à Mobilização 
Internacional dos Trabalhadores 
e forças progressistas mundiais 
contra a Crise Financeira Global. 
- Estivemos representados no 
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Congresso Fundador na União 
Internacional Sindical de Metal e 
Minas da FSM. 
- Realizámos na Galiza, organizado 
pela CUT, o Encontro Preparatório 
da Organização das Mulheres 
Trabalhadoras da Europa. 
- Realizámos o Encontro 
Preparatório da Organização 
dos Reformados da Europa, 
organizado pelo MEASZ em 
Budapest. 
- Estivemos representados no 7º 
Congresso Nacional do LAB, no 
País Basco. 
- Participámos na Conferência 
da UIS dos Trabalhadores da 
Agricultura, Texteis e Indústrias 
Aliadas em Paris. 
- Interviemos no 4º Congresso da 
INTERSINDICAL, Catalunha. 
- Participámos no 25º Congresso 
do PEO, em Chipre. - Alargamos 
as nossas actividades para que 
novas Organizações se juntassem 
a nós. - Pressionámos para que 

houvesse mais envolvimento e 
intervenção na UE. 
- Desenvolvemos actividades no 
quadro da sessão da OIT. 
- Por ocasião do 1º de Maio dos 
Trabalhadores fizemos uma 
declaração, que foi enviada 
juntamente com o cartaz da FSM. 
- Completou-se o site da EUROF. 
- Publicámos 2 edições do «EUROF 
NEWS». - Preparou-se e divulgou-
se um CD sobre as actividades da 
EUROF.

2009

- Participámos no 3º Encontro 
do Conselho Presidencial da 
FSM no Chipre, organizado 
pela Federação Pancipriota do 
Trabalho (PEO). 
- 8ª Conferência da EUROF 
organizada em Atenas pelo PAME. 
- Realizámos um Seminário em 
Minsk sobre a Crise Financeira, 

organizado pela Federação 
Sindical da Bielorússia (FTUB). 
- Participámos nas deliberações 
da OIT em Genebra, bem como 
na sessão prevista do Conselho 
Presidencial e dos amigos da 
FSM. 
- Tivemos discussões com a 
Confederação Eslovaca de 
Sindicatos e 4 Sindicatos 
sectoriais ( trabalhadores da 
construção, agricultura, turismo, 
comércio e saúde). 
- Tivemos encontros em 
Budapeste centrados 
principalmente na participação 
das organizações sindicais do 
país na 8ª Conferência da EUROF. 
- Mantivemos contactos com 
personalidades políticas e 
organizações sindicais em Praga. 
- Tivemos um encontro com o 
Coordenador das Organizações 
Sindicais de Esquerda na 
Inglaterra. - Realizou-se em Praga 
o 1º Congresso das Mulheres 

8º Encontro Regional Europeu, Atenas, Grécia



Trabalhadoras. 
- Participámos num seminário da 
UISTransportes em Lisboa. 
- Enviámos um observador à 
reunião da Esquerda Europeia 
(Die Linke da Alemanha). 
- Fizemos uma Intervenção no 
Congresso da CUT na Galiza. 
- Estivemos representados no 10º 
Congresso do Sindicato DEVIS no 
Chipre. 
- Participámos no Congresso dos 
Sindicatos da Boémia, Silésia e 
Moravia, em Praga. 
- Participámos na reunião em 
Bruxelas dos Sindicatos Europeus 
do Grupo Confederal da Esquerda 
Unitária Europeia/Esquerda 
Nórdica Verde (GUE/NGL).

2010

- Participámos no Conselho 
Presidencial da FSM no Vietname. 
- Interviemos no Congresso da 
Federação Mundial Anti-Fascista, 
em Berlim. 
- Tivemos contactos em 
Budapeste com três Organizações 
de Pensionistas. 
- Tivemos encontros na Eslovaquia 
com o Sindicato da Economia 
Agrícola, Alimentação e Vinhos, 
bem como com a Organização 
dos Pensionistas. 
- Visitámos Praga e tivemos 
discussões com Organizações 
de Pensionistas e com o Partido 
Comunista da Boémia e Moravia. 
- Realizou-se em Atenas o 
1º Encontro dos Sindicatos 
Metalúrgicos Europeus. 
- Participámos na Conferência 
Anual da OIT. Também 
participámos numa ininciativa 
comemorativa do 50ª Aniversário 
da Revolução em Cuba e o 70º 
Aniversário da C.T.C. de Cuba. 
- Organizámos o 1º Congresso 
dos Pensionistas Europeus, na 
cidade de Las Palmas, nas Ilhas 

Canárias, tendo como anfitriões a 
INTERSINDICAL. 
- A 9ª Conferência da EUROF, 
organizada pelo USB em Roma. 
- Estivemos representados numa 
Reunião sobre a Crise Financeira 
Global,  organizada pelo GUE/
NGL-FSE, em Bruxelas.
- Participámos na Conferência 
da OGB/LEFT BLOCK (Federação 
dos Sindicatos da Áustria/Bloco 
de Esquerda), que teve lugar em 
Viena. - Estivemos representados 
na XVII Conferência da FISE-FSM. 

* As actividades acima 
mencionadas são uma parte das 
realizadas.

cleanthes cleanthous 

29 Archermos street, Po Box 
1845, 1045 Nicosia, cHIPRE

Tel: +357 22866523, +357 
22866400 fax: +357 
22866492

e-mail: 
cleanthes.cleanthous@
eurof-wftu.org.cy,
 info@eurof-wftu.org.cy

web: www.eurof-wftu.org.cy

contactos
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Breve Relatório sobre a 
actividade da Delegação 
Regional no Médio oriente

1- Participação no 50º aniversário 
da criação da CISA, num forum 
realizado pela Organização 
Internacional do Trabalho em 
20.02.2006. 
2- Participação no forum sobre 
as actividades da Federação, 
as realidades no horizonte e a 
democracia e assuntos sociais, de 
21 a 23/3/2006, em Damasco. 
3- Participação com a 
apresentação deuma intervenção 
num workshop da Federação 
Mundial, realizado pela CISA com 
a Organização Internacional do 
Trabalho, em Damasco, sobre 
“Works Standards and Production 
Parties” em 20.05.2006. 
4- Participação num workshop 
sobre a importância do diálogo 
social e contratação colectiva, 
realizado pela Federação Mundial 
no Instituto de Estudos Laborais 
em 09.09.2006. 
5- Encontro com uma delegação 
de trabalhadores iranianos, 
dirigida pelo camarada Ali Rida. 
6- Participação numa greve de 
zelo em frente da Federação 
dos Sindicatos Sírios contra a 
agressão israelita no Líbano, 
com membros da Federação dos 
Sindicatos Sírios e da Casa dos 
Trabalhadores do Irão. 
7- Encontro com o camarada 
Presidente das Profissões de 

Saúde do Iraque com o pedido 
do Secretariado Geral para aderir 
à FSM. 
8- Participação, no dia 24.05.2007, 
na Marcha da Lealdade para 
renovar a lealdade ao Presidente 
Bashar Al Assad, Presidente da 
República Árabe Síria. 
9- Participação no forum 
organizado pela CISA a favor 
dos trabalhadores do Sudão, em 
05.06.2007. 
10- A Delegação Regional dos 
sindicatos da FSM organizou um 
forum (relações operacionais 
e os impactos na economia 
globalizada), em Damasco, com 
a participação de organizações 
filiadas e amigas dos territórios 
Árabes, em 23.07.2007. 
11- O responsável pela Delegação 
Regional participou num 
workshop sobre organização 
sindical, em Damasco, em 
04.08.2008, e apresentou uma 
comunicação sobre as mudanças 
internacionais, e anunciou 
a posição da Organização 
Internacional do Trabalho 
acerca dos principais direitos e 
princípios. 
12- Participação do camarada 
Secretário Geral da Federação 
Mavrikos, e do Secretário Geral 
Adjunto, camarada Adib Miro, 
na 25ª Conferência da Federação 
dos Trabalhadores da Síria, 18-
21/11/2007. 
13- Participação no encontro 
entre o Secretariado Geral da FSM 

e o Secretariado-Geral da CISA, 
em Damasco em 18.11.2007. 
14- Participação no Conselho 
Presidencial da FSM 14-
15/1/2008, no Sudão. 
15- Realizou-se um encontro 
com o Presidente da Federação 
dos Trabalhadores do Iraque, 
sediada em Nineveh, para se 
filiar na FSM, em 30.04.2008. 16- 
Participação nos trabalhos de um 
forum organizado pela Direcção 
da Federação da Construção 
em 05.06.2008 e um encontro 
conjunto com os trabalhadores 
da Síria, com uma intervenção do 
camarada Adib Miro, Secretário 
Geral Adjunto. 
17- Encontro com a Federação 
dos Trabalhadores da Construção 
e Madeiras do Líbano, em 
07.06.2008. 
18- Encontro em Damasco com 
Federation of Loyalty to Lebanon 
Labors Associations Union para 
discutir a visita dos Trabalhadores 
da zona de Bami ao Líbano, em 
08.06.2008. 
19- Participação no Secretariado 
Geral da Federação dos 
Trabalhadores Gráficos Árabes, 
em 13.07.2008. 
20- Encontro entre o camarada 
António Tito, dirigente sindical 
do Brasil e Adib Miro com Ahmad 
Habab, Secretário da Relações 
Árabes, com a Federação dos 
Trabalhadores da Síria, em 
28.07.2008. 
21- Recebida uma delegação do 
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PAME e Trabalhadores gregos, 
com visita à cidade de Qunaitra 
e encontro com o camarada 
Secretário Geral, e Adib Miro 
com o responsável da FSM em 
27.09.2008. 
22- Participação numa 
campanha de divulgação, com 
o Secretariado Geral da FSM, de 
apoio à República Árabe Síria 
pelos ataques dos EUA contra 
o povo inocente da Síria em 
Bokamal, na fronteira Síria/Iraque, 
em 10.10.2008. 
23- Apoio na divulgação da carta 
do Secretário Geral da Federação 
ao Secretário Geral da ONU 
de condenação dos ataques 
selvagens do exército israelita 
contra Gaza. 
24- Participação num festival 
conjunto, a convite do 
Partido Comunista e partidos 
progressistas da Palestina, contra 
o ataque israelita a Gaza, em 
26.01.2009. 
25- Encontro com o Secretariado 
Geral da CISA para preparar a 
reunião conjunta em Atenas, 12-
13/4/2009. 

26- Participação no forum Diálogo 
Revolucionário Democrático 
Árabe no Instituto do Trabalho 
Árabe, em Damasco, realizado 
pela CISA, de apoio ao presidente 
e povo do Sudão contra a 
decisão do tribunal criminal, com 
uma intervenção da FSM, em 
22.03.2009. 
27- Participação no festival 
em honra dos trabalhadores 
pioneiros, organizado pela 
Federação do Trabalho de 
Damasco, em 20.05.2009, no 
Complexo Turístico Sahara, em 
Damasco. 
28- Em 05.07.2009, divulgação 
do telegrama enviado pelo 
camarada Secretário-Geral da 
FSM a Sua Exa. O presidente da 
República Árabe Síria, pelo apoio 
ao povo e trabalhadores da Síria. 
29- Participação nas ceremónias 
fúnebres do dirigente sindical 
Ibrahim Al Bakri, organizadas 
pelo Partido Comunista Sírio, em 
Damasco. 
30- Participação no forum 
sobre a segurança social, com a 
presença do Ministro do Trabalho 

e Assuntos Sociais, o responsável 
e membros do executivo da 
Federação dos Trabalhadores da 
Síria, em 16.08.2009. 
31- Participação no Dia de 
Apoio a Jerusalém, em Beirute 
em 18.09.2009, com a presença 
de vários dirigentes políticos 
e sindicais nas actividades 
populares. 
32- Participação na reunião 
internacional extraordinária de 
partidos comunistas e operários, 
realizada em Damasco em 
28.09.2009. 
33- Realizado um encontro com a 
Federation of Loyalty to Lebanon 
Labors e o responsável da 
Federação dos Agricultores para 
aderirem à Federação Sindical 
Mundial, em 30.09.2009. 
34- Participação na cerimónia 
de abertura do forum sobre a 
cooperação Árabe- Cubana, 
no Sahara Tourist Complex, em 
1- 2/10/2009. 
35- Participação, com o camarada 
George Mavrikos, no encontro de 
Golan sobre as actividades Árabes 
e Internacionais, em Qunaitra, 10-
11/10/2009. 
36- Participação no festival 
popular em comemoração do 85º 
aniversário do Partido Comunista 
Sírio, em 16.12.2009. 
37- Participação no festival em 
honra do falecido Hasan Jamam, 
realizado pelo Loyalty Federation 
of the Labors Union, em Beirute, 
no dia 07.01.2010, com a presence 
do camarada Adib Miro. 
38- Participação no forum 
realizado pelo Loyalty Federation 
for Labors e o General Labors 
Union, em Beirute, em 15- 15/
o2/2010. 
39- Participação no festival do 
1º de Maio de 2010, organizado 
pelo General Union of Labors 
Federations da Síria. A delegação do FSM no Congresso Djibouti UGTD
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40- Declaração da Delegação 
Regional condenando a pirataria 
contra a Frota da Liberdade 
em 01.06.2010 e participação 
na demonstração popular em 
Damasco. 
41- Participação no forum das 
Federações dos Trabalhadores 
realizada em 29- 30/10/2010, pela 
FSM e a CISA, com a presença do 
camarada responsável da FSM, 
e o camarada Secretário Geral 
e o seu Adjunto Adib Miro, e o 
Secretário-Geral da CISA. 
42- Participação na Conferência 
eleitoral do Partido Comunista 
Sírio, em Damasco, 29.10.2010. 
43- Participação na cerimónia 
fúnebre do dirigente sindical 
Al Mahjoub Bin Al Sadik, 
responsável da Federação 
Marroquina, organizada pela 
União dos Trabalhadores Árabes, 
em 1/11/2010, Damasco. 
44- Participação na delegação da 
FSM à China em 29.11.2010. 
45- O responsável da Delegação 
Regional, o camarada Adib 
Miro, Secretário Geral Adjunto, 
participou em todas as iniciativas 
populares e sindicais realizadas 
durante este período, incluindo 
as acima mencionadas, e fez 
intervenções no Instituto das 
Federações e publicou artigos e 
notas nos jornais. 

A Delegação Regional deseja 
agradecer aos camaradas, 
responsáveis e membros do 
comité executivo da Federação 
Sindical da Síria pelo apoio 
material e outro prestado à 
Delegação, para que esta pudesse 
cumprir as suas tarefas. Deseja 
também agradecer ao camarada 
Secretário Geral e membros 
do Secretariado Geral da FSM, 
e ao secretário do sindicato 
pela cooperação contínua e 

proveitosa, fazendo votos de 
alargamento e participação de 
todas as organizações filiadas e 
amigas da organização árabe.

Resseq Nassib 

cable: Brodam P.o. 
Box 30383 Damasco, SIRIA

Tel: +96311 2314477,
fax: +96311 2314212
wftu-meo@live.com

contactos
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Relatórios sumários  
das Uniões Internacionais Sindicais
da Federação Sindical Mundial



Reforçar a presença regional 
das nossas UIS

O Comité Executivo de Outubro 
de 2007 da União Internacional 
reunido em Hanói, Vietname, 
definiu os objectivos para o 
desenvolvimento das actividades 
da União a nível continental e 
regional. Os seus objectivos foram 
alcançados na Europa, na América 
do Sul e em África. Realizaram-
se conferências suplementares 
dos comités coordenadores, 
visando especialmente os 
vários continentes: na Europa 
(Fevereiro 2008: Paris, França), na 
América do Sul (Novembro 2008: 
Manágua, Nicarágua) e em África 
(Janeiro 2010: Dacar, Senegal). 
A actividade destes comités está 
a alargar. O Comité Executivo 
da Organização  Europeia tem 
encontros regulares. NaAmérica 
do Sul estamos a organizar mais 
uma conferência, prevista para 
2012, no Brasil. Em África, desde 
a Conferência, temos estado 
a aceitar novos filiados. Existe 
ainda algum caminho a percorrer 
na Ásia, nos países Árabes e nas 
repúblicas ex-Soviéticas, mas 
os esforços continuam nesses 
países e estão a ser estabelecidos 
contactos. 
Pensamos na possibilidade 
de utilizar a nossa importante 
filiação na Índia, Vietname e 
Paquistão, bem como as nossas 
relações com o Sindicato 
Agrícola da China, o FSC, 
como base para alargar as 
nossas actividades na Ásia. 
Reconhecemos a importância 
do trabalho conjunto executado 
pela estrutura profissional 
da União Internacional e as 
delegações regionais da FSM. 

Temos todos de continuar estes 
esforços, sem contudo negar, 
reduzir ou atrasar os aspectos 
profissionais, que são essenciais, 
e contribuem para desenvolver 
os nossos apoiantes, nossos 
contactos e as nossas relações. 
Neste quadro, devemos fortalecer 
ainda mais a actividade dos 
UIS. As actividades regionais e 
continentais desenvolvidas pelas 
delegações regionais da FSM são 
muito apreciadas pelos amigos e 
filiados das nossas profissões.

Desenvolver as nossas relações
bilaterais

A nossa União Internacional, que 
abrange mais de 130 filiados 
e organizações amigas em 70 
países, representando cerca de 20 
milhões de membros, desenvolve 
relações bilaterais com os seus 
filiados. Em Dezembro de 2010, 
por exemplo, participámos no 

Congresso do AIKS, a maior 
organização de camponeses e 
trabalhadores rurais da Índia. 
Além disso, queremos fortalecer 
as nossas relações bilaterais 
com as organizações amigas 
com as quais já temos um vasto 
trabalho. 
Recentemente, temos estado a 
fortalecer a nossa ligação com 
o sindicato agrícola chinês, o 
FSC. Houve várias iniciativas, 
como a participação da nossa 
União Internacional no Forum 
de Pequim de 2010, o que nos 
parece ser um desenvolvimento 
positivo.

Já estão previstas novas iniciativas 
com eles.

Iremos fortalecer ligações 
semelhantes com os sindicatos 
da alimentação e agricultura do 
Egipto. Entre outras iniciativas, 
estamos a planear, como alguns 

Relatório Sumário
UIS dos Trabalhadores da Agricultura, Alimentação, Comércio, Texteis e Indústrias

2 º Dia de Acção Internacional. Mobilização, França
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dos nossos filiados, recriar o 
Comité da União Meditêrranica 
das nossas profissões.

Fortalecer a nossa presença nas
agências da ONU

Na nossa batalha comum, dirigida 
pela FSM, contra a hegemonia 
da CSI na OIT, a nossa UIS tenta 
estabelecer uma presença regular 
nos encontros, seminários e 
grupos de trabalho organizados 
pela OIT, nomeadamente para os 
nossos membros das indústrias 
alimentares, agricultura e 
silvicultura. Isto significa que 
vários camaradas da União 
Internacional têm há algum tempo 
uma colaboração próxima com os 
representantes permanentes da 
FSM na OIT. 
Temos também documentado 
novas declarações políticas que 
clarificam as nossas posições 
fundamentais como sindicato. A 
luta para poder estar presente e 
poder participar tem sido dura. 
Até mesmo nas reuniões, jogam-
se implacavelmente o poder e 
interesses especiais. Os nossos 
camaradas, contudo, conseguem 
sempre fazer passar as nossas 
opiniões e posições. 
A nossa União Internacional 
há anos mantém contactos 
e iniciativas com a FAO, uma 
agência da ONU que actua com 
muito menos abertura que a 
OIT, devido ao facto de a sua 
presença sindical ser muito 
mais marginal e confinada ao 
estatuto de observadores. Apesar 
disso, ainda continuamos a fazer 
ouvir a nossa voz e as nossas 
posições são conhecidas. Temos 
nomeadamente podido exprimir 
a nossa opinião sobre assuntos 
da reforma agrária, soberania 
alimentar, e outros assuntos. 
Estamos convencidos de que, 
juntamente com a FSM, podemos 
fortalecer a nossa presença na 

FAO. A nossa União Internacional 
está pronta e é capaz.

Melhorar a comunicação

Regularmente (duas a três 
vezes por ano) publicamos um 
boletim de informação sobre 
a nossa União Internacional. A 
publicação foi relançada em 
2005, no seguimento da nossa 2ª 
Conferência Internacional de Abril 
de 2004, realizada em Paris.
Pensamos que o boletim é uma 
expressão valiosa das nossas 
opiniões sobre assuntos que são 
caros para as nossas profissões. 
Contém notícias sobre várias lutas, 
bem como uma análise profunda 
sobre as grandes questões 
relativas ao futuro da agricultura 
e das indústrias alimentares; 
questões como a natureza das 
reformas agrárias, uso capitalista 
das bioenergias ou a patente da 
vida. Estes boletins vão continuar 
a ser publicados. Pensamos fazê-
los sair numa base mais regular.

A nossa 3ª Conferência 
Internacional

O Secretariado alargado da nossa 
União Internacional reuniu-
se em Paris em Setembro de 
2010 e tomou várias decisões; 
nomeadamente a de realizar a 
nossa 3ª Conferência Internacional 
em Paris em finais de Junho de 
2011. Também apelou a uma 
Conferência de Solidariedade com 
os povos árabes, em particular da 
Palestina e do Iraque, na sua luta 
contra o colonialismo israelita e a 
dominação capitalista. Estamos a 
trabalhar para conseguir estas duas 
importantes iniciativas em 2011. 
Os documentos preparatórios 
do 16º Congresso da FSM, e até o 
próprio Congresso, representarão 
contribuições importantes para as 
tarefas que nos propusemos.

Presidente freddie Huck

contactos
263 rue de Paris, -case 
42B- 93514 Montreuil 
cedex (france)
Tel: (33) 01 48  18 83  27 - 
fax: (33)  01 48 51 57 49
uis@fnaf.cgt.fr
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by , 
UITBB president

We are now almost two years 
into the Global Financial Crisis 
and for large sec ons of huma-
nity the damaging repercussions 
of the GFC con nue to play out.

In the so called old developed 
economies of ‘the north’ large 
scale unemployment and under-
employment con nues to visit mi-
sery on ordinary working people.
In those countries where the neo-

liberal paradigm was mostly shar-
ply implemented the suffering of 
the people has been the greatest.
We also see an ongoing struggle 

between ‘the moderates’ and ‘the 
hard-liners’ over the ques on of 
which economic policies should 
be followed. While the moderates 
held sway in the early stages of the 
crisis with Keynesian expansionist 
policies being adopted we now see 
the hard-liners gaining ascendancy 
with their recipe of cutbacks in go-
vernment services, reduc ons in 
social welfare and contrac on in 
wages and working condi ons.
In developing countries, the 
picture we see very frequently 
is a dependence on the IMF and 
the World Bank, an absence of 
a diversified industrial base and 
a monoculture in agriculture, 
which have combined to ham-
per the prospects of recovery.

Newsletter
of the Trades Union International of Workers 

in the Building, Wood, Building Materials
and Allied Industries

July- August 2010                                                                                                            nº 25

 Wages - jobs :
Make 7 September a great day of ac on

Working people everywhere 
are being expected to suffer while 
the ever more powerful corporate 
sector remains immune from so-
cial and economic responsibility.
In our industries, with few ex-
cep ons, investment in public 
infrastructure and housing has 
been reduced. This has exacerba-
ted unemployment and reduced 
living condi ons and social ame-
nity for vast numbers of people
In the construc on and wood 
sectors our ac vists and members 
are involved in resistance with de-
monstra ons taking place in many 
countries, par cularly in Europe, 
but also on most other con nents. 
These struggles are essen al 
and the UITBB calls on construc-
on and wood workers around 

the world to strengthen their 
mobiliza on in conjunc on with 
other sec ons of the working 
class. The aim must be to take 
all necessary steps to defeat 
the policies of neo-liberalism.
It is our social demands that 

carry the possibility of social pro-
gress for humanity. Social stability 
and security will also help with the 
key task of ge ng the real econo-
my back on track.
We urge our members and 
supporters to par cipate in the 
WFTU Interna onal Day of Ac-
on to take place on 7 Septem-
ber where our key demands need 
to be forcefully ar culated.

XV UITBB CONGRESS
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Relatório Sumário 
UIS dos Trabalhadores da Construção, Madeiras e 

Indústrias de Materiais de Construção (UITBB)

2006

• Congresso da Flemacom (Federação 
Sindical Latino Americana dos 
Trabalhadores de Madeira e 
Construção) em Bogotá em Junho, 
novos Estatutos, nova direcção 
• 4º Encontro Regional Ásia-Pacífico 
em Toquio, 10-12 Março de 2006 
• Encontro europeu, 22-25 Abril de 
2006 em Copenhaga 
• 14ª Conferência/Congresso da 
UITBB 2006 em Atenas

2007

• 5º Encontro Regional Ásia-Pacífico 
em Manila, Filipinas, 22-24 Fevereiro 
de 2007 
• 28 de Setembro 2007, Dia de 
Protesto contra a exploração dos 
trabalhadores emigrantes • Encontro 
dos Sindicatos Filiados Africanos em 
Benim, 24-26 Setembro 2007. 
• Participação na Conferência 
Internacional do Trabalho: 
Intervenção do Presidente no 
plenário, encontro com ACTRAV, 
Conselho Presidencial da FSM, 
Conselho de Amigos 
• Seminário de Formação para 
militantes de sindicatos de 
construção da LA em Cuba, 
Setembro 2007
 • Participação no Congresso 
Fundador da CTB-Brasil • Seminário 
Internacional sobre Amianto, Abril 
em Helsínquia, Finlandia. 
• Reunião do Comité Interino das 
Mulheres UITBB, Larnaca, Chipre
 • Participação no Congresso da 
Federação Geral de Sindicatos da 
Síria, Damasco
 • Acções de solidariedade com 
os Trabalhadores sul coreanos da 
Lafarge, com Trabalhadores da 
Sutimac na multinacional Holcim, 
com sindicatos do Bangladesh, com 
sindicatos do Paquistão.

2008

• Participação na Conferência 
sobre Amianto do BWI, reunião do 
secretariado da UITBB.
 • 13-17 Abril 2008, 6ª Reunião da 

região Ásia-Pacífico, em Christchurch, 
Nova Zelandia. 
• Março 2008, participação no 
Encontro da FSM com o Director 
Geral da OIT
 • 20 Março 2008, Secretário Geral 
José Dinis participou num encontro 
Portugal- Espanha sobre inspecção 
de trabalho, segurança social e pelo 
fim da discriminação racial. 
• 24-27 Março 2008, Secretário Geral 
José Dinis participou no Congresso 
do Sindicato dos Trabalhadores da 
Construção de Espanha, FECOMA. 
Discussão com sindicatos europeus 
sobre a sua participação nas 
iniciativas e actividades da UITBB. 
• Apoio da UITBB ao encontro 
do secretariado da FLEMACON 
((Federação Sindical Latino 
Americana dos Trabalhadores 
de Madeira e Construção) bem 
como ao seminário de formação 
para activistas dos sindicatos dos 
trabalhadores da construção, 
realizado em Cuba (Maio 2008).
 • 5-6 Julho 2008, em Damasco, 
Síria, organização pela UITBB em 
cooperação com a Federação 
Profissional dos Trabalhadores da 
Construção da República Árabe da 
Síria de um Seminário Internacional 
sobre as “Capacidades de Construção 
dos Sindicatos dos Trabalhadores da 
Construção no Sector Privado”, bem 
como um Encontro de Solidariedade 
com os povos da Palestina e da Síria.
 • 25 Outubro 2008: sindicatos 
filiados na UITBB cumpriram um Dia 
de Acção pela implementação das 
normas internacionais do trabalho. 
• 25-26 Novembro 2008, em 
Camberra, Austrália, a UITBB 
em cooperação com a CFMEU 
Construction and General Division, 
organizou o 2º Encontro do Comité 
das Mulheres da UITBB. Foi elaborado 
um vasto relatório com propostas 
para o secretariado e largamente 
distribuido pelos sindicatos filiados.  
• 29 Junho-2 Julho 2008, em Seoul, 
SéanMarshall do CFMEU representou 
a UITBB no Congresso sobre Saúde 
e Segurança no Trabalho. Tomou 
parte activa na discussão sobre o 
amianto. UITBB é um dos membros 
fundadores da Rede de Proibição de 
Amianto na Ásia.

 • 9-13 Fevereiro 2008, em Lisboa, 
Portugal, o Secretário Geral José 
Dinis participou em representação 
da FSM no encontro regional para 
a Europa da OIT sobre os seguintes 
tópicos: Resposta política à crise 
económica, por um trabalho digno 
na Europa e na Ásia.
 • 3-7 Novembro 2008, o Presidente 
da UITBB John Sutton participou em 
nome da UITBB no 4º Forum Urbano 
em Nanjing, China (UN-HABITAT). 
• A UITBB com o apoio do APHEDA 
(Austrália) e do CFMEU realizou 
um seminário de formação para 
trabalhadores da construção no 
Vietname.
 • Em 2008, o Secretariado da UITBB 
publicou 3 edições da newsletter 
da UITBB em 4 línguas. A newsletter 
publicou informação detalhada, 
notícias sobre as actividades da 
UITBB, entrevistas com sindicalistas, 
declarações de solidariedade. 
• O Secretariado fez um grande 
esforço para melhorar o website que 
se tornou numa ferramenta central 
de informação e comunicação com 
os membros e o público em geral. 
• Em Novembro de 2008, o Secretário 
Geral José Dinis participou em 
encontros com a UIS-Transportes 
para preparar a Conferência 
Internacional da FSM, a realizar em 
Dezembro de 2008 em Lisboa.
 • 2-12 Dezembro de 2008, o 
Secretário Geral José Dinis integrou 
a delegação oficial da FSM de visita 
a China.
 • 15-16 Dezembro 2008, em Lisboa, 
Portugal: O Secretário Geral José 
Dinis participou na Conferência 
Internacional sobre a Globalização 
e as suas Consequências nos 
Trabalhadores, organizada pela FSM. 
Esta conferência foi o início de uma 
série de conferências realizadas 
noutros continentes.

2009

• 12-13 Janeiro 2009, em Paris, 
França, Reunião do Secretariado na 
sede do Sindicato dos Trabalhadores 
daConstrução de Paris. Reunião com 
Freddy Huck, Presidente da UIS-
Agricultura. 
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• 14-16 Março 2009, em Bali, 
Indonésia, a UITBB em cooperação 
com FKUI Indonésia organizou o 7º 
encontro do processo de seminário 
dos sindicatos dos trabalhadores da 
construção na região Ásia-Pacífico. 
Principais assuntos da agenda: 
Saúde e Segurança no Trabalho 
(SST) e trabalho emigrante. 
• 4-5 Março 2009, em Puerto de 
la Cruz, Ilhas Canárias (Espanha), 
a organização Central das Ilhas 
Canárias, Intersindical Canárias, 
organizou o 3º encontro regional 
da UITBB dos sindicatos dos 
trabalhadores europeus de 
construção e madeiras. Assuntos 
principais: a crise económica global e 
os seus efeitos nas nossas indústrias, 
políticas da UE, solidariedade com a 
Palestina. 
• 1-8 Abril, filiados da UITBB, e.g. 
FEVVICOM de Portugal, participaram 
no Dia Internacional de Acção, 
organizado pela FSM.
• 12-16 Maio 2009, SYNIBABCOM 
do Mali organizou em Bamako um 
seminário Internacional da UITBB-
OIT sobre Protecção Social e SST nas 
indústrias da construção e madeiras.
• Junho 2009, em Genebra: 
Marina Stavrou do Sindicato dos 
Trabalhadores da Construção do 
Chipre representou a UITBB na 
discussão sobre oportunidades 
iguais, no decurso da Conferência 
Internacional do Trabalho. Foi 
elaborado um relatório e enviado 
aos sindicatos filiados. 
• 25-26 Julho 2009, em Hanói, 
Vietname, o Presidente John 
Sutton participou na Conferência 
Internacional e outras iniciativas 
organizadas na ocasião do 80º 
aniversário da fundação do VGCL.
• 18 Setembro 2009, em Atenas, o 
membro do Secretariado Yannis 
Pasoulas represemtou a UITBB na 8ª 
Conferência Anual da EUROF FSM. 
• 15-17 Outubro 2009, em Larnaca, 
Chipre, a UITBB, em cooperação 
com o Sindicato dos Trabalhadores 
da Construção do Chipre, organizou 
um seminário de formação sobre 
Contratação Colectiva para os 
activistas dos sindicatos dos 
trabalhadores da construção da 
região do Médio Oriente. 
• 5-6 Novembro, em Praga, Karin 
Pedersen da Dinamarca representou 
a UITBB no 1º Congresso do 
EUROFFICE para Mulheres 
Trabalhadoras. • 23 Novembro 2009, 
Atenas, Grécia, o Secretário Geral 
José Dinis participou na reunião 
conjunta FSM/UIS para discutir o 

desenvolvimento e fortalecimento 
das UIS. 
• 4 Maio 2009, em Puerto de la Cruz, 
encontro do Secretariado na vespera 
do Encontro Europeu.
 • 2 Junho 2009, o Secretário Geral 
José Dinis participou numa acção de 
denunciada Directiva da UE sobre o 
“Regresso” visando os trabalhadores 
emigrantes. 
• Dezembro 2009. Reunião do Comité 
Executivo da UITBB em Tóquio e 
comemoração do 60º aniversário da 
UITBB.

2010

• 12-13 Março 2010, Reunião do 
Secretariado da UITBB em Helsínquia. 
Encontro com o Sindicato dos 
Carpinteiros. 
• 8 Março 2010, sindicatos filiados 
na UITBB observaram o Dia 
Internacional pelos direitos das 
mulheres.
 • 1 Maio 2010, o Secretário Geral 
José Dinis representou a FSM nas 
celebrações do 1º de Maio em 
Havana. 
• 16-21 Maio, Reunião do Comité das 
Mulheres da UITBB em Bamako, Mali. 
• Junho 2010, José Dinis participou 
na CIT, Conselho Presidencial da 
FSM. 
• Participação do Secretário 
António Lopes no Congresso dos 
Trabalhadores da Construção, no 
Peru. 
• 7 Setembro 2010, participação dos 
sindicatos filiados na UITBB no Dia 
Internacional de Acção da FSM. 
• 18-22 Setembro, Reunião do 
Secretariado em Damasco, Síria. 
• 17-18 Setembro, participação do 
membro do Comité Executivo, Juan 
Melón, na Conferência do PAME na 
Grécia. 
• 1-2 Outubro 2010. O Secretariado 
da UITBB participou na 9ª 
Conferência da EUROF em Roma. O 
Secretariado da UITBB tem publicado 
regularmente a sua newsletter em 
4 línguas (2-3 edições por ano), 
desenvolveu o site (www.uitbb.org), 
manifestou solidariedade e apoio a 
numerosas actividades organizadas 
pelos sindicatos filiados, UISs e 
FSM, enviou mensagens, organizou 
campanhas de solidariedade (e.g. 
sobre o caso Arc Tribe, a prisão 
de Murad Akincilar, a assassínio 
e perseguições de sindicalistas 
na Colômbia e Paquistão, contra 
o trabalho infantil e forçado, 
pela libertação dos 5 de Cuba, 

em apoio do povo Palestiniano, 
nomeadamente contra o bloqueio 
de Gaza, de solidariedade com o 
povo árabe e a sua exigência de 
recuperar todas as terras ocupadas, 
etc.

Presidente Antonio lopes

contactos
PoB - 281
fIN-00101 Helsinki
TEl+358 9 693  1130
fAX +358 9 693 1020

Secretário-Geral
Debanjan chakrabarti



Relatório Sumário 
UIS de Trabajadores de la Energía 

Em Setembro de 2006, o 
Secretariado da UIS Metal 
decidiu reorganizar-se em duas 
UIS diferentes – a UIS Energia e 
a UIS Metal – para fazer face à 
necessidade de organização no 
sector da energia.
A actual estrutura da UIS Energia 
foi constituída numa Conferência 
Sindical de todo o sector, celebrada 
durante três dias, na Cidade do 
México, de 26-28 de Setembro de 
2007. Os diferentes ramos do sector 
da energia – Electricidade (térmica, 
hidráulica e nuclear), Petróleo e 
Gás, Minas, Água, etc. – estiveram 
representados na Conferência. 
Participaram na Conferência mais 
de 225 delegados, representando 
cerca de 40 países dos continentes 
da Ásia, África, América e Europa. 
As deliberações da Conferência 
foram muito ricas politicamente. 
As vozes da luta da classe 
trabalhadora no sector energético 
em diferentes partes do mundo, 
reflectiram-se nas intervenções 
dos delegados, particularmente, 
nos países da América Latina. Os 
oradores intervieram fortemente 
contra as políticas da globalização 
imperialista e contra as prescrições 
das políticas económicas neo-
liberais do Banco Mundial e do 
Fundo Monetário Internacional. 
Um tema intensamente debatido, 
foi a condenação da administração 
dos EUA, pelo jogo sujo de 
instaurar uma política hegemónica 
em todo o mundo através da 
aplicação de todo o tipo de meios 
enganosos e bárbaros contra o 
povo e o os estados nação em vias 
de desenvolvimento.
O projecto de Relatório que foi 
apresentado pelo Secretariado, 
reflectiu verdadeiramente o 
espírito combativo e a imagem 
do movimento trabalhador 
claramente comprometido com a 
doutrina da luta de classes. O que 
teve a ver com a ofensiva do capital 
contra o trabalho no quadro das 
políticas do neo-liberalismo e da 
eliminação da ideologia.

Reiterada de forma inequívoca 
a necessidade de intensas lutas 
de classe, a Conferência realçou 
a necessidade de denunciar 
os sindicatos reformistas, que 
colaboram com a classe capitalista. 
Sublinhando a necessidade de 
conduzir a luta para mudar os 
Governos que aplicam políticas 
anti-trabalho e anti-populares, 
destacou “a mudança fundamental 
de políticas não pode ser realizada 
enquanto o poder estiver nas 
mãos das forças reaccionárias e 
por isso é preciso desenvolver 
lutas prolongadas para tirar as 
forças reaccionárias do governo 
dos estados nação.”
Ao fim de dois dias completos de 
deliberações, com os contributos 
de 77 delegados, o relatório foi 
unanimemente aprovado pela 
Conferência. A conclusão final da 
Conferência foi desenvolver lutas 
conjuntas dos trabalhadores do 
sector da energia.
Imediatamente a seguir à 
Conferência do México, a 
organização anfitriã, a que 
pertence o Secretário-Geral da UIS 
Energia - Sindicato Mexicano de 
Electricistas – foi alvo de um forte 
ataque do Governo do México. O 

Governo do México delineou o 
modelo para privatizar a indústria 
eléctrica. O nosso sindicato lançou 
uma forte campanha militante para 
derrotar o plano de privatização. 
Foi uma batalha muito dura e 
prolongada. Tem que ser dito que 
os trabalhadores electricistas do 
México lutaram heroicamente. 
Finalmente, o Governo Mexicano 
colocou as forças militares que 
tomaram controlo da indústria. As 
forças militares foram colocadas nas 
centrais e instalações eléctricas. Foi 
imposto o despedimento massivo 
de trabalhadores. O Governo 
desencadeou uma repressão 
bárbara contra os dirigentes. 
Dois dirigentes do Escritório 
da UIS Energia - o Camarada 
Martin Esparza Flores, Secretário-
Geral, e o Camarada Fernando 
Amezcua Castillo, Secretário de 
Organização - que estavam a 
liderar a luta dos trabalhadores 
electricistas mexicanos, foram as 
principais vítimas. Por iniciativa 
da sede da FSM, foi organizado 
no México um encontro 
internacional de solidariedade 
e reforçado o apoio moral à luta 
dos trabalhadores electricistas 
mexicanos. O Camarada Valentin 

Conferência Internacional de Solidariedade, México 2008
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Pacho, Secretário-Geral Adjunto 
da FSM esteve presente e dirigiu 
o encontro de solidariedade. 
Infelizmente, a situação não pode 
ser resolvida.
Este desafortunado 
desenvolvimento, afectou 
gravemente o funcionamento 
da UIS Energia. Na verdade, o 
Secretariado da UIS não pôde 
continuar a funcionar depois 
da Conferência do México. 
Com grandes limitações, foram 
realizadas algumas actividades 
regionais. Os sindicatos da 
América Latina tiveram algumas 
actividades regionais. Realizaram-
se as reuniões regionais do 
sector. Aproveitando algumas 
conferências internacionais, 
reuniram-se alguns dirigentes 
da UIS. O Secretário-Geral da 
UIS participou na OIT em 2008 
e interveio na principal sessão 
plenária, onde também esteve 
presente o Presidente. Ambos, 
Presidente e Secretário-Geral, 
participaram na Conferência da 
Federação Nacional das Indústrias 
Químicas (FNIC), no ano de 2007, 
em Paris.  
Na Conferência da Iniciativa do 
Sul sobre Globalização e Direitos 
Sindicais (SIGTUR), realizada na 
Índia, em 2008, o Presidente 
e o Secretário de Organização 
representaram a UIS Energia. 
A UIS Energia também esteve 
representada nas reuniões do 
Conselho Presidencial da FSM. 
Na última reunião do Conselho 
Presidencial da FSM, no Vietname, 
foi distribuída uma publicação 
a cores sobre a Conferência. 
O Presidente da UIS Energia 
apresentou um documento como 
um dos oradores no Seminário 
Internacional, organizado 
conjuntamente pela FSM e pela 
FNSCh, em Pequim, em 2010, 
assistido por delegados de oitenta 
países. Esta foi uma iniciativa 
organizacional da FSM muito eficaz 
e prestigiosa. O Presidente da UIS 
Energia visitou a Líbia em Fevereiro 
de 2009 e participou numa reunião 
de sindicatos independentes do 
sector do Petróleo dos países 
Árabes e Africanos. Com o intuito 
de estabelecer relações bilaterais 
entre estes sindicatos e a UIS 
Energia, foram identificados alguns 
passos tácticos iniciais.
Com o intuito de explorar e alargar 
a rede organizacional da nossa UIS 

Energia, foi planeada uma visita a 
países Latino Americanos, por uma 
delegação sindical constituída por 
dirigentes dos Sindicatos Africanos 
do petróleo, incluindo o Secretário-
Geral da Confederação Geral de 
Trabalhadores do Petróleo e Gás 
Natural Africana e o Secretário-
Geral da UIS. Infelizmente, esta 
visita não se materializou, dada 
a ausência de resposta positiva 
por parte de qualquer dos nossos 
sindicatos nos países Latino 
Americanos.
A Conferência da Federação de 
Trabalhadores do Petróleo e Gás da 
Índia (o Presidente da UIS Energia é 
Presidente da Federação), realizou-
se a 11 e12 de Dezembro de 2009, 
em Mombai, Índia. Participaram na 
Conferência delegados fraternos 
da Líbia, Egipto, Tunísia, França, 
Bangladesh e China. Estas ocasiões 
proporcionam oportunidade 
para aproximar sindicatos 
independentes da UIS Energia. 
Por essa ocasião, oferecemo-nos 
para acolher a reunião do Comité 
Executivo da UIS Energia na 
Índia. Mas, por razões óbvias, não 
obtivemos a resposta necessária 
do Secretariado.
Na Índia realizámos a Conferência 
da nossa Federação dos 
Trabalhadores da Electricidade da 
Índia, em Janeiro de 2009.
A importância do sector da energia 
é conhecida por todos. O mundo 
capitalista actual não pode ser 
entendido sem energia eléctrica 
e a energia eléctrica não pode ser 
entendida sem as fontes de energia 
primárias: petróleo e gás, carvão, 
água e outros recursos energéticos. 
Infelizmente, o sector da energia 
é controlado, em todo o mundo, 
pelas Corporações Transnacionais 
e a política mundial energética é 
orientada pelo princípio do lucro 
privado e não pelo interesse das 
pessoas. Este é o desafio central 
que se coloca ao movimento 
sindical do sector da energia em 
todo o mundo.
Dada a actual situação politica 
e económica do mundo e 
o aprofundamento da crise 
económica do sistema capitalista, 
que também está a ter o seu 
impacto no sector da energia, é 
urgente reforçar a UIS Energia a 
nível organizativo, para intervir 
nesta situação. Agora, do ponto 
de vista da referida situação 
organizacional da UIS Energia, 

é essencial que todos os passos 
necessários sejam dados o mais 
cedo possível, para efectivamente, 
reactivar a organização. É imperioso 
que o Secretariado da FSM discuta 
e decida a orientação para reforçar 
a UIS

Presidente
Swadesh Dev Roye

Secretário-Geral
Martín Esparza Flores 

Contactos
Antonio Caso No45, 
Col. Tabacakera 
MEXICO DF C.P.06470
Tel. +52 55 55351316, 
+52 55 55051813 
Fax. +52 55 55357046
e-mail: 
uis-temqpia@sme.org,
mxsinmexel@sme.org.mx



Relatório Sumário
UIS da Hotelaria e Turismo (HOTUR)

A nossa UIS foi fundada há 
apenas um ano. Na avaliação da 
FSM, os trabalhadores nos Hotéis 
e Turismo trabalham num sector 
crucial e em desenvolvimento 
constante e por isso foi decidido 
fundar uma nova UIS. O nosso 
Congresso fundador realizou-
se em Atenas, nos dias 1 e 2 
de Dezembro de 2009. Nele 
participaram 68 sindicalistas de 
17 países dos cinco continentes. 
Na altura em que escrevemos 
estas palavras a nossa acção teve 
apenas 12 meses. 
O comité executivo da 
nossa Uis é composto pelos 
seguintescamaradas: 
Presidente: Nguyen Manh Cuong, 
VCGL Vietname Secretário 
Geral: Christos Katsiotis – 
PAME Grécia Membros do 
Secretariado: Success Eniojukan 
Leke, NUHPSW Nigéria Brasil 
Abdulhamid Elghoul, FENASOL 
Líbano Eleftherios Georgiadis, 
PEO Chipre Vice Presidentes: Sr. 
Ibraheem Abeedo, GFTU Síria G.R. 
Shivashankar,TUCC Índia Joaquim 
Pereira Pires, FESAHT Portugal 
Augustin Musas Zand, COOSEPP 
Congo Rodolfo Jimenez Polanco, 
CTC Cuba Hussein Tawil, GUPW 
Palestina Comité Financeiro: Syed 
Zia Azam , AFTUTU Paquistão 
SWTUF Sudão Pepa Krasteva, 
CGSBB Bulgaria Ficou decidido 
que a Sede seria em Atenas. 
A acção da UIS no ano 2010 não 
foi satisfatória. Tentámos construir 
os alicerces da nossa estrutura 
organizacional, o que nos fez 
atrasar. Uma outra dificuldade 
no nosso trabalho foi o facto da 
época turística durar de Março 
a Setembro, e também as férias, 
o que significou que os colegas 
estivem todo o tempo ocupados a 
trabalhar. Mas a dificuldade mais 
importante foi que a direcção 
da UIS concentrou todos os seus 

esforços nas grandes lutas que 
decorriam na altura na Grécia e 
nas lutas do Sector da Hotelaria e 
Turismo que esteve na vanguarda 
da luta. 
Devemos acrescentar que 
participámos em todas as 
actividades da FSM para as quais 
fomos chamados: 
- O 1º de Maio 2010, com 
iniciativas especiais. - No dia 
Internacional de Acção de 7 de 
Setembro 2010 partilhámos as 
iniciativas da FSM em 8 grandes 
hotéis. 
- No dia 29 de Setembro 
participámos na Reunião da UIS 
realizada em Atenas. 
- Participámos no Forum do 
Diálogo Global com a OIT 
realizado em 23-24 Novembro, 
em Genebra, sob o tema dos 
novos desafios no sector da 
Hotelaria e Turismo e o seu 
impacto nos empregados. Caros 
colegas, Não estamos satisfeitos 
com esta actividade. 
O nosso sector enfrenta 
importantes dificuldades. O 
povo trabalhador precisa de nós. 
Precisamos de uma UIS forte, uma 
UIS activa, uma UIS militante que 
possa responder às exigências dos 
nossos tempos. Fazemos a nossa 
autocrítica pelo atraso no ano 
de 2010 e estamos empenhados 
em trabalhar duramente no novo 
período e com um plano concreto 
de trabalho e acção.

contactos
3 Glasdstonos str. omonoia, 
106 77 Atenas,  Grecia
Stoa fexi 7th floor
Tel: (30) 210 3830380, 
fax: (30) 210 3818251
Website: 
www.hotourtui.com
E-mail: 
tui-tourism@hotmail.com 

Presidente
Nguyen Manh cuong

Secretário-Geral
christos Katsiotis
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Relatório Sumário 
UIS dos Trabalhadores nas Minas, Metalurgia e 

Indústrias de Metal (UIS MMM)

A UIS-MMM da FSM foi criada em 
20 e 21 de Maio 2008, na cidade 
de Donostia em Euskal Herria (País 
Basco), num congress fundador 
organizado pelo Sindicato Basco 
LAB. É importante notar que o 
congress fundador da UIS-MMM 
da FSM realizou-se num quadro 
de reajustamento organizacional 
que a Federação Sindical Mundial 
(FSM) decidiu seguindo as 
resoluções do XV Congresso 
Mundial realizado em Havana. 
O Secretariado Geral da FSM 
confiou ao Sindicato Basco LAB 
a criação e desenvolvimento 
desta nova organização sindical 
sectorial, tendo-a definido como 
uma pedra base do trabalho 
da própria FSM. No congresso 
fundador desta UIS estiveram 
trinta e oito Organizações 
Sindicais de trinta países, 
culminando um processo 
aberto de discussões teóricas e 
organizacionais durante todo o 
mês de Maio de 2007. 
O congresso teve uma 
avaliação positiva em termos de 
participação de organizações, 
tendo em conta que uma dúzia 
de organizações não pôde estar 
presente no congresso devido 
aos obstáculos na obtenção de 
vistos, impostos pelas várias 
embaixadas espanholas, numa 
atitude clara de obstrução e 
sabotagem contra o Sindicato 
Internacional de classe. Além de 
discutir e aprovar os documentos 
sobre a acção político-sindical e 
os estatutos da nova organização, 
os participantes do congresso 
tiveram a possibilidade de 
conhecer as diferentes realidades 
socio-laborais e políticas que 
afectam a classe operária 

noutras partes do mundo. A nova 
direcção saída do congresso 
fundador comprometeu-se a 
realizar todo o esforço necessário 
para iniciar uma força renovada 
do sindicalismo internacional de 
classe, que lute de facto contra 
a degradação dos direitos e 
liberdades da Classe Operária, 
consciente de que devemos 
lutar vigorosamente contra o 
sistema capitalista e as suas 
empresas transnacionais que 
agora dominam mais de 60% do 
comércio mundial, e com o seu 
poder e a aplicação de políticas 
neoliberais condicionam não só 
as condições de trabalho, mas até 
a própria soberania dos estados. 
O congress também decidiu 
trabalhar pela unidade do 
movimento laboral de classe 
do sector, o que significa que a 
luta da classe operária não se 
alheia da luta dos povos pela 
defesa do seu território, recursos, 

soberania e direitos sociais. Sem 
ambiguidades, o congresso 
definiu a UISMMM como uma 
ferramenta organizacional da 
FSM destinada a promover e 
fortalecer o reapetrechamento 
ideológico dos trabalhadores, 
implementando uma acção 
directa na actual luta por todos 
os direitos dos trabalhadores do 
sector contra o capitalismo e o 
seu sistema dominante. 
A UIS-MMM foi estabelecida 
como uma estrutura sucursal e 
internacional na sua natureza, 
muito ligada aos anseios e 
exigências avançados e exigidos 
pelas camadas trabalhadoras 
em todo o mundo. As dinâmicas 
desenvolvem-se com a 
solidariedade de classe que a 
FSM defende e com os princípios 
de classe e internacionalismo 
mútuo. Apesar de neste momento 
a UIS-MMM ter falta de fundos, 
o Secretariado Geral, com o 

Conferência Europeia das MMM TUI, Atenas, Grécia
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empenho e apoio da LAB, esteve 
envolvido em muitas actividades 
relacionadas com o sector na 
América Latina, Ásia e Europa, 
e neste momento espera obter 
progressos nas suas relações 
com organizações do continente 
africano. Resumidamente 
podemos salientar algumas 
actividades realizadas pela UIS-
MMM, nos quase três anos da sua 
existência:

2008

Congresso Fundador da UIS-
MMM no País Basco (EUSKAL 
HERRIA) Participação no X 
Congresso do Sindicato Cubano 
de Metalurgia (CUBA) Primeiro 
Conselho Executivo da UIS-MMM 
em Havana (CUBA) Participação 
na delegação da FSM durante a 
visita a CHINA

2009

Participação no XI Congresso 
do sindicato mineiro FNTMMSP 
em Lima (PERU) Participação no 
III Conselho Presidencial FSM 
em Nicosia (CHIPRE) Viagem 
de trabalho ao BRASIL E CHILE 
Participação na reunião dos 
dirigentes da UIS em Atenas 
(GRÉCIA) Participação na 
manifestação da PAME em 
Atenas (GRÉCIA) Participação 
no Encontro Internacional dos 
Trabalhadores Metalurgicos no 
BRASIL.

2010

Participação na reunião com a 
direcção da NUMSA em Atenas 
(GRÉCIA) Reunião do Conselho 
Executivo da UISMMM (Europa) 
no CHIPRE Participação na 
Reunião dos Metalurgicos da 
América Latina em CU 
Participação no IV Conselho 
Presidencial da FSM no 
VIETNAME. 
Participação no Forum 
Internacional sobre Globalização 

Económica e Sindicatos realizada 
em Beijing (CHINA) 
Conferência Europeia da UIS-
MMM em Atenas (GRÉCIA) 
Participação nas comemorações 
do 1º Maio e 65º Aniversário da 
FSM em Havana (CUBA) 
II Conselho Executivo da UIS-
MMM realizado em Minsk 
(BIELORUSSIA) 
Participação na reunião dos 
dirigentes da UIS em Atenas 
(GRÉCIA) 
Para além da breve lista de 
actividades realizadas durante 
2008-2010, o Secretariado Geral 
da UIS-MMM enviou mais de 
100 cartas de solidariedade e 
declarações públicas sobre os 
vários conflitos que afectam o 
nosso sector. 

O UIS-MMM apresenta-se no 
XVI Congresso Mundial da FSM, 
com uma avaliação autocrítica 
devido à falta de uma dimensão 
real da Organização e a falta 
de envolvimento de alguns 
Membros do Conselho Executivo 
na actual dinâmica que o trabalho 
da UIS exige. A discussão aberta e 
democrática a realizar neste XVI 
Congresso Mundial, assim como 
as suas conclusões e resoluções, 
certamente contribuirão para 
melhorar o funcionamento e 
referências da UIS. 

Presidente
Ardhendu Dakshi

Datos de contacto:
Pokopandegi Bidea Nº 
9-2º. 20018 Donostia 
(Euskal Herria) ”Estado 
Español”
Tel.  + 34 943 216299 / 
+ 34 609483045 ( celular )    
fax + 34 943 320471
e-mail: tuimmm@
labsindikatua.org

Secretario General
Jesús Mª Gete olarra



Relatório Sumário 
UIS Transportes

o que se fez desde o congresso 
da Refundação:

2007

- 10-11 Dezembro 2007: XII 
Congresso da UIS-Transportes, 
em Belo Horizonte (Brasil), com 
81 delegados de 26 países. O 
Congresso elegeu uma nova 
direcção: Secretário Geral: 
Wagner Fajardo Pereira (Brasil); 
Presidente: José Manuel Oliveira 
(Portugal) Secretário Geral 
Adjunto: Savvas Tsimboglou 
(Greece); Secretários: Nadje 
Abdulk Amir (Líbano), Imonitie O. 
Utua (Nigéria), V. K. Balakrishnan 
(Índia- AITUC); Vice-Presidentes: 
Abdelali Khafi (Marrocos), Amer 
Shokry (Síria), Athos Eleftheriou 
(Chipre), Ricardo Maldonado 
Olivares (Chile), Khuat Minh Tri 
(Vietname), um camarada de 
Cuba, Yagoub Mahmoud Ahmed 
Tahir (Sudão); Presidente do 
Comité de Controlo Financeiro: 
Hugo Bosca (Uruguai); Comité 
de Controlo Financeiro: Vincent 
Kapenga Kandolo (Congo) e K. K. 
Divakaran (India – CITU).

2008

- Janeiro: 2ª Reunião do Conselho 
Presidencial da FSM, Sudão: A 
UIS fez-se representar pelo seu 
Secretário Geral Wagner Fajardo. 
- Maio: Encontro Europeu da UIS, 
no Chipre, com a presença do 
Presidente, José Manuel Oliveira, 
e delegados de Portugal, Grécia, 

Chipre e Hungria. - Junho: 
Conferência Anual da OIT: A UIS 
esteve representada pelo seu 
Secretário Geral Wagner Fajardo - 
18-23 Setembro – O Presidente da 
UIS, José Manuel Oliveira, visitou 
a Grécia com Anabela Vogado 
para desenvolver contactos com 
os trabalhadores Marítimos e 
Ferroviários e com 16 outras 
organizações da região de Atenas. 
A delegação portuguesa esteve 
também presente num Seminário 
da FSM sobre Migrações.

2009

- 8-9 Março: 3ª Reunião do 
Conselho Presidencial da FSM, 
Chipre. A UIS esteve representada 
pelo seu Presidente, José Manuel 
Oliveira e Anabela Vogado. As 
delegações também assistiram 

à comemoração do Dia 
Internacional das Mulheres. 
- 1 Abril: Dia Internacional de 
Acção da FSM: O Movimento 
Sindical dirigido pela CGTP-IN, 
Portugal, juntou-se à FSM nesta 
acção, com 5 Tribunas Públicas 
em várias partes do país; O 
Presidente da UIS participou, 
juntamente com uma delegação 
da RMT britânico, numa tribuna 
pública realizada em Lisboa. 
- 25-27 Junho: Reunião da UIS-
Europa, Lisboa: com a participação 
do Presidente da UIS, José Manuel 
Oliveira, Athos Eleftheriou 
(Chipre), Savvas Tsimboglou e 
Yannis Manousogiannakis, para 
preparar uma Conferência da UIS-
Transportes da Europa. 
- 3 Outubro: 30º Congresso 
Pancipriota SEGDAMELIN/PEO, 
Chipre: A UIS esteve representada 

Reunião Preparatória da Comissão TUI Travel, Atenas, Grécia
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pelo seu Presidente, José Manuel 
Oliveira e Anabela Vogado. 
- 17 Novembro: Conferência 
da UISTransportes- Europa, 
em Lisboa:  Participaram na 
Conferência o SecretárioGeral 
da UIS, Wagner Fajardo, o 
Presidente da UIS José Manuel 
Oliveira e os seguintes camaradas 
da UIS: Athos Eleftheriou 
(Chipre), Kostas Galigallis e 
Yannis Manousogiannakis 
(Grécia). O Eurof/FSM esteve 
representado pelo camarada Xan 
Carballo. Outros participantes 
internacionais: Nikolay Shukanov 
(ICWTWU, Russia); Valentin 
Sirotyuk (MTWU, Russia); 
Ivan Borovoy (Sindicato dos 
Transportes, Bielorussia); Bob 
Crow, Alex Gordon and Malcolm 
Dunningn (RMT, RU). Estiveram 
também presentes cerca de 
25 sindicalistas portugueses, 
designadamente da Federação 
dos Sindicatos dos Transportes e 
Comunicações (FECTRANS), dos 
Transportes Rodoviários e Urbanos 
(STRUP) e do sector ferroviário 
(SNTSF). A Confederação Geral 
dos Trabalhadores Portugueses 
(CGTP-IN) também esteve 
representada. 
– 23 Novembro: 1ª Reunião 
FSM/UIS, Atenas: A UIS esteve 
representada pelo seu Secretário 
Geral, Wagner Fajardo, pelo seu 
Presidente, José Manuel Oliveira 
e por Anabela Vogado.

2010

- 20-21 Fevereiro: 4º Conselho 
Presidencial, Vietname: A UIS 
esteve representada pelo seu 
Presidente, José Manuel Oliveira. 
- 23-24 Fevereiro – Forum 
Internacional Sindical, China: A 
UIS esteve representada pelo seu 
Presidente, José Manuel Oliveira. 
- 2 Março – Dia Internacional de 
Acção e Luta da UIS-Transportes 

sob o lema “Juntos contra a 
Exploração: realizaram-se várias 
iniciativas no Chipre, Grécia e 
Portugal. 
- 5 Março – Reunião do Conselho 
Geral da UIS, Lisboa: com a 
participação do Secretário 
Geral, Wagner Fajardo (Brasil); 
Presidente da UIS José Manuel 
Oliveira (Portugal); Secretário 
Geral Adjunto Kostas Galigallis 
(em representação de Savvas 
Tsiboglou, Grécia); Vice 
Presidente Athos Eleftheriou 
(Chipre); Comité de Controlo 
Financeiro Vincent Kapenga; 
Secretário, Abdul Kareem Motajo 
(em representação de Mohamed 
Dauda Safyanu , Nigeria) -
 Junho – Conferência Anual da 
OIT: A UIS esteve representada 
pelo Vice Presidente Athos 
Eleftheriou. 
- 7 Setembro – A UIS aderiu ao 
Dia Internacional de Luta da FSM, 
com iniciativas no Chipre, Grécia 
e Portugal. 
- 7 Outubro – Congresso 
Extraordinário Pancipriota, 
Chipre: para comemorar o seu 
70º aniversário. A UIS esteve 
representada pelo seu Presidente, 
José Manuel Oliveira e Anabela 
Vogado. 
- 12-13 Outubro – Encontro 
Internacional FUTAC/UIS: 
Encontro com os Trabalhadores 
dos transportes do Uruguai: A 
UIS esteve representada pelo seu 
Secretário Geral, Wagner Fajardo, 
o seu Vice Presidente Ricardo 
Maldonado Olivares e o Presidente 
do Comité de Controlo Financeiro 
Hugo Bosca; participaram no 
encontro delegados do Brasil, 
Chile, Colômbia e Uruguai. 
- 30 Outubro – 2ª Reunião 
FSM/UIS, Atenas; A UIS esteve 
representada pelo seu Presidente, 
José Manuel Oliveira e Anabela 
Vogado. 
- 1-10 Dezembro – Visita de uma 

delegação da FSM à China: A 
UIS esteve representada nesta 
delegação pelo seu Secretário 
Geral, Wagner Fajardo. 
- 6-8 Dezembro – A FSM recebe 
uma delegação chinesa, Atenas: 
A UIS esteve representada pelo 
seu Presidente, 

Presidente, 
José Manuel oliveira
info@tui-transport.org

contactos:
Serra do Japi, 31 – São 
Paulo – São Paulo – Brasil 
cEP: 03309-000 – E-mail: 
info@tui-transport.org

Secretário-Geral
Wagner fajardo



Relatório Sumário 
UIS Professores / Federação Internacional dos 

Sindicatos dos Professores (FISE)

Realizou-se a VI Conferência da 
FISE em Nova Delhi, em Março 
2007. Foi eleita uma nova equipa 
de dirigentes para o período 
2007-11. 
Realizou-se a XVII Conferência 
Estatutária da Federação 
Mundial do Sindicato dos 
Professores (FISE).  Realizou-se a 
XVII Conferência Estatutária da 
Federação Mundial do Sindicato 
dos Professores (FISE) em DHAKA, 
a capital da Republica Popular 
do Bangladesh, de 26 a 28 de 
Dezembro, 2010. Foi organizada 
pela National Academy of 
Education Management ( NAEM), 
Ministério da Educação, Governo 
do Bangladesh e patrocinada pela 
Bangladesh University College 
Teachers Association (BUCTA) 
Bangladesh Teachers Association 
(BTA) , e Bangladesh Technical 
Teachers Association (BTTA). 
Na vespera da conferência 
realizou-se um Seminário 
Internacional sobre “ A profissão  
do ensino na era da Tecnologia 
deComunicação de Informação”. 
Sua Exª. O sr. Presidente da 
República Popular do Bangladesh, 
Sr. Md Zillur Rahman abriu a 
conferência em 26 de Dezembro 
de 2010. A China participou na 
conferência após um hiato de 40 
anos. Foi eleita uma nova equipa 
de dirigentes para o período 
de 2011-15. Teachers of the 
World [Professores do Mundo]: 
Continuamos a publicação 
regular da nossa revista Teachers 
of the World e enviamo-la aos 
sindicatos de professores filiados 
e amigos em todo o mundo. 
Comemoração dos Dias Mundiais 
importantes: 1º de Maio, Dia 
Mundial dos Professores, Dia 
dedicado à Ciência, Paz e 
Desenvolvimento, Dia para realçar 

a Abolição do Trabalho Infantil. O 
Dia da Língua Materna recebeu a 
nossa atenção especial.
Dia Mundial dos Professores: No 
dia 5 de Outubro comemora-se 
o dia mundial dos professores. 
A adopção de uma convenção 
sobre o estatuto dos profesores 
em 1966, numa reunião conjunta 
da OIT e UNESCO foi considerada 
como um acontecimento 
importante para os professores 
de todo o mundo e aceite como a 
Magna Carta do  sindicalismo dos 
professores. Comemoraseeste 
acontecimento no dia 5 de 
Outubro como o Dia Mundial 
dos Professores em mais de 100 
países. A FISE e os seus membros 
estão na vanguarda destas 
comemorações. 
A FISE apela a todos os seus 
filiados para actuar de forma 
a que a maioria da população 
possa fugir das garras da pobreza, 
lutando pela melhoria dos salários 
diários/horários, preços justos 
para os produtos agrícolas e o 

acesso livre ao ensino e cuidados 
de saúde com qualidade. OIT: 
Participámos na 97ª Sessão, em 
2008, 98ª Sessão em 2009, 99ª 
Sessão em 2010 e interviemos 
na resolução e exigimos a 
melhoria das Condições de Vida 
Decentes para os Trabalhadores, 
incluindo os Professores. Como 
as delegações dos países é 
Tripartida (Governo, Patronato 
e Trabalhadores) é desejável 
que as delegações dos países 
incluam professores activistas 
que representam o trabalho 
intelectual. Regozijamos por um 
dirigente dos professores, da ETA, 
ter sido incluído na delegação da 
Etiópia em 2010. 

Reuniões da UNESco: 
Participámos em várias reuniões 
sectoriais convocadas pela 
UNESCO para decidir sobre 
Educação para Todos (EFA), 
Objectivos de Desenvolvimento 
do Milénio (ODM), Direitos 
Humanos, Bioética. Também 

Mobilizar o 2 º dia de acção internacional, Bangladesh
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participámos na Conferência 
da UNESCO sobre Educação 
Inclusiva realizada em Genebra 
em Novembro de 2008. 
A FISE pôde participar em todas 
as conferências da UNESCO 
em 2005, 2007 e 2009. A FISE 
participou na Conferência 
Mundial sobre Ensino Superior 
(WCHE-2009), realizada em Julho 
de 2009, após um interregno de 
quase uma década. A conferência 
reiterou a importância do ES e 
decidiu considerá-lo como “Bem 
Social”. Reunião CEART em 28 
de Setembro 2009. A 10ª sessão 
do Comité de Peritos sobre a 
Aplicação das Recomendações 
relativas à Pessoal Docente da 
UNESCO/OIT realizou-se na Sede 
da UNESCO em 28 de Setembro 
de 2009, com a participação da 
FISE. 
A reunião era para acompanhar 
a adesão a (1) Recomendações 
da UNESCO/OIT sobre 
Pessoal Docente(1966) (2) 
Recomendações sobre o 
estatuto do Pessoal Docente do 
Ensino Superior (1997). A FISE 
manifestou a sua preocupação 
pelo enfraquecimento do 
sistema público de ensino em 
várias partes do mundo. A FISE 
manifestou o desejo de que a 
UNESCO/OIT actuassem como 
grupos de pressão para fortalecer 
o sistema público de ensino 
atraindo e mantendo professores 
bem habilitados. 
O 5º Encontro de Consulta 
Colectiva das ONGs sobre 
Educação para Todos (EFA) 
realizou-se em Dhaka, em Março 
de 2010, com a participação de 
uma delegação de 6 membros 
da FISE. FSM: Participámos na 
delegação da FSM à República 
Popular da China de 3-11 de 
Dezembro de 2008, a convite 
da Federação dos Sindicatos da 
China. Estivemos na Reunião 
do 3º Encontro do Conselho 
Presidencial em Nicosia, Chipre, 
7-8 de Março 2009 e no 4º 
Conselho Presidencial realizado 

na cidade de Ho Chi Minh, 
Vietname, 22-23 Fevereiro 
2010. Estivemos com dirigentes 
sindicais da América Latina 
e África e discutimos sobre o 
fortalecimento das nossas relações 
com sindicatos dos professores 
dos seus países. Participámos 
também no Encontro Regional 
Ásia Pacífico da FSM realizado 
em Katmandu, Nepal, em 23-24 
de Setembro 2008, e em Dhaka 
21-23 de Dezembro 2009, sobre 
a melhoria das Condições de Vida 
Decentes para os Trabalhadores, 
incluindo os Professores da 
região. Realizaram-se encontros 
de Sindicatos Internacionais 
filiados na FSM em Atenas, 22 
de Novembro de 2009 e 30 de 
Outubro de 2010, tendo a FISE 
participado em ambas. 
Dia Mundial de Acção: A FSM 
organizou um Dia Mundial de 
Acção, no dia 7 de Setembro 
de 2010 em todo o mundo, 
contra o aumento dos preços, 
d e s e m p r e g o / s u b - e m p r e g o 
e a perda das condições de 
vida da maioria dos povos do 
mundo. A FISE participou na 
iniciativa. Planos para o próximo 
ano e actividades/programas 
a implementar com a OIT e 
UNESCO. 
A FISE propõe um Seminário 
sobre “A responsabilidade social 
do Ensino Superior” a realizar em 
18 e 19 de Dezembro de 2011, ou 
no Bangladesh, no Sri Lanka, na 
Índia ou na Etiópia.

Secretário-Geral
Prof. B.Vijay Kumar  

Presidente
Prof. (Ms) Mahfuza 
Khanam 

#403, Nanaksai Residency , 
lane opp Papaji ka dhaba , 
Reddy Hostel Road , ABIDS,  
HYDERABAD- 500 001. 
India 
Phone (91) 40 2475 6914 /
 (91) 939455 6914 / (91) 
924616 6914 
E mail : fise_bvk@
rediffmail.com, fise2007@
gmail.com ,
Website fise-
worldteachers.org



Relatório Sumário
UIS Serviços Públicos

A UIS realizou o seu X 
Congresso Mundial em 
Joanesburgo, África do Sul, 
organizado pelo seu filiado no 
país, NEHAWU. O congresso 
teve uma grande êxito e 
aprovou boas resoluções 
sobre acções de solidariedade 
internacional. 

No periodo a seguir a esse 
congresso, a UIS avançou em 
força com o seu programa de 
acção. As suas publicações 
trimestrais foram saindo 
a tempo, as reuniões da 
Comissão Directiva sucediam-
se de acordo com o calendário, 
a participação na OIT foi 
reforçada e o dia internacional 
de acção foi cumprido pela 
maioria dos filiados da 
UIS. A existência da UIS- 
Serviços Publicos na África 
do Sul iniciou uma discussão 
sobre a linha ideológica 
da classe trabalhadora, 
nomeadamente aquelas que 
estiveram ligadas à luta de 
libertação do país.

Mais sindicatos começaram 
a perceber e mesmo gravitar 
à volta das idéias de classe 
dentro do movimento 
sindical. Em geral, o 
período após o X Congresso 
Mundial da UIS (SP) pode 

ser caracterizado como um 
período de um despertar 
progressista dos trabalhadores, 
principalmente nos países 
em desenvolvimento. A sede 
da UIS estava localizada na 
Índia e apoiada por um dos 
seus filiados. Os custos das 
operações correntes da UIS 
eram totalmente suportados 
pelo filiado e alguns filiados 
asiáticos. Um dos aspectos 
que surgia recorrentemente 
na UIS era, e continua a ser,o 
de finanças. As finanças 
continuaram a ser um 
problema principal da agenda 
em todas as reuniões da 
Comissão Directiva e a UIS 
continua à procura de uma 
solução para este problema. 

Em 2008, a UIS (SP) realizou o 
seu XI Congresso em Brasília, 
Brasil. 
O congresso foi de um modo 
geral coroado de êxito. As 
questões logísticas foram 
excelentes e a comissão 
encarregada das preparações 
fez um bom trabalho. Até 
mesmo as presenças no 
congresso foram superiors 
ao congresso anterior. Ele fez 
uma série de mudanças para 
a constituição da TUI, que 
foi mutuamente aceita pelos 
delegados. Ela despertou 
grande entusiasmo e todos 
nós tínhamos a expectativa de 
dobrar nossos esforços para 
fazer avançar o trabalho da 

XI Congresso da UIS Servicios Públicos, Brasil 2008
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nossa UIS. Além de alterações 
da Constituição, também 
concordaram em transferir a 
sede para o Brasil, que abriga 
o novo Secretário-Geral. Da 
mesma forma, a decisão 
foi feita para melhorar a 
comunicação dentro da UIS.

O rescaldo do Mundo XI 
Congresso tem sido difícil 
devido às dificuldades de 
contacto e os UIS não tem sido 
tão activa como todos vocês 
gostaria que fosse.

Em setembro de 2008, a 
Comissão Executiva reuniu no 
Brasil.

O presidente da UIS participou 
do IV Conselho Presidencial da 
FSM realizado no Vietnã.

O Secretário-Geral participou 
do Fórum Internacional sobre 
Globalização Econômica 
e Sindicatos do Comércio, 
realizada em Pequim (China) e 
falou no Fórum, em nome da 
UIS.

O Secretário-Geral participou 
na reunião dos líderes da UIS 
com a Secretaria do FSM, em 
Atenas (Grécia) em 2009, o 
Presidente reuniu-se com 
o Secretariado do FSM, em 
novembro de 2010.
Estamos conscientes das 
dificuldades no nosso UIS e 
estão empenhados em resolvê-
los. Estamos otimistas que o 
próximo período, a UIS vai se 
tornar mais ativo com um plano 

concreto de trabalho e ação. 
Nossa primeira iniciativa logo 
após o 16 Congresso Mundial 
de Comércio da União vai 
realizar uma reunião do Comité 
Executivo, provavelmente na 
Venezuela, para projetar e 
aprovar a estratégia e plano de 
acção para o futuro.

Presidente lulamile 
Sotaka

Datos de contacto:
SRTVS – Quadra 701 – 
Bloco o – Sala 1512 – Ed. 
MultiempresarialBrasília 
– Df – Brasil – cEP: 
703409-000
Tel: (61) 3226 4000 / 
9277 3844e-mail: uis.
servpublicos@gmail.com

Secretário-Geral
Sebastiao Soares 



Relatório Sumário
UIS de Trabajadores Bancarios, Seguros y Finanzas (BIFU)

O FSM criou a nova União 
Internacional de Bancos, 
Seguros e Finanças (BIFU). Este 
é um exclusivo Sindicatos setor 
financeiro internacional. É um 
novo caminho no âmbito do 
novo curso do FSM. BIFU O UIS 
foi criada com um Congresso 
que teve lugar em 24 e 25 de 
fevereiro de 2011 em Nova Deli, 
na Índia. BIFU TUI foi criado para 
lutar para os trabalhadores, 

seus empregos e seus direitos 
no sector financeiro, para a 
construção de uma união 
internacional da classe militante 
e efectiva para os trabalhadores 
do sector financeiro, desenvolver 
a solidariedade fratenalidad 
e internacionais do sector, 
para desenvolver as lutas para 
defender os trabalhadores do 
sector financeiro.

Secretário-Geral
c.Venkatachalam 
(AIBEA INDIA)
chv.aibea@gmail.com

Presidente,  Alexander 
likhtarovitch (Belarus)

TUI BIfU c/o All India Bank 
Employees Association
Singapore Plaza Building, 
164, linghi chetty Street, 
chennai, India-600001
Phone: 00 91 44 6543 1566 
& 00 91 44 2535 1522,  fax: 
00 91 44 4500 2191 & 00 91 
44 2535 8853
e Mail:  tuibifu@gmail.com         
Mobile Handphone : 00 91 
98400 89920
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Prólogo pelo Secretariado da FSM - A NOSSA ACTIVIDADE 5 ANOS DE ACÇÃO!  
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