
 
 

“Conferência Continental: Transformar e fortalecer o Sindicato para Representar e Organizar 
toda a Classe Trabalhadora” 

 

AGENDA 
 
 

Data: 26 e 27 de Novembro de 2020 

Horário de início de cada sessão: 12:00 horas São Paulo-Montevideo 

Duração estimada de cada sessão: 3 horas e meia.  

Participantes: Representantes das centrais sindicais afiliadas e fraternas da CSA. Representantes 
dos Sindicatos Globais. Representantes das organizações cooperantes.   

 
Objetivos 

 
Geral:  Formular propostas para fortalecer e transformar o sindicalismo das Américas para um 
novo modelo de organização inclusiva da diversidade da classe trabalhadora com capacidade para 
a disputa política, social e econômica na região. 
 
Específicos:  

1. Analisar a situação social e econômica da região e seu impacto na organização sindical. 
2. Identificar os principais nós críticos para a organização sindical no atual mundo do 

trabalho. 
3. Compartilhar o diagnóstico sobre o nível de representação da atual forma de organização 

sindical das Américas e seu modelo estrutural. 
4. Elaborar um ROTEIRO para o novo modelo de organização sindical reivindicado pela CSA e 

que responda às necessidades da classe trabalhadora atual. 
 
 
Programa 
 
Dia 26 de Novembro (12:00 horas São Paulo-Montevideo) 

1. Abertura e saudações  

• Sharan Burrow, Secretária-geral CSI 

• Maria Helena André, Diretora ACTRAV OIT 

• Vinicius Pinheiro, Diretor Escritório OIT América Latina e Caribe 

• Uta Dirksen, Diretora do Projeto Sindical Regional FES 

• Secretariado da CSA 
 
 

2. Apresentação do Documento Base sobre “Situação e perspectivas das organizações 
sindicais: insumos no processo de fortalecimento e transformação dos sindicatos para 
organizar e representar toda a classe trabalhadora”. 
 
 



 

3. Intervenções dos delegados e delegadas das centrais sindicais sobre o Informe. 

São solicitadas intervenções que não excedam 4 minutos. 

 

Elementos de destaque: 

• Mudanças na estrutura social e econômica e seu impacto na organização e 
representação sindical. 

• Obstáculos Normativos, administrativos e políticos que limitam a representação 
e organização. 

• Diagnóstico da estrutura sindical e principais nós críticos. 

 
 Pausa – 10 minutos 

 

O debate continua, seguindo a lista de inscritos/as. 
 

4. Encerramento da primeira sessão – Secretariado CSA. 
 
  
 Dia 27 de Novembro (12:00 horas São Paulo-Montevideo) 
 

5. Recapitulação e síntese do debate da primeira sessão.  
 

6. Apresentação e debate sobre as recomendações e propostas identificadas para a 
construção do roteiro para o fortalecimento e transformação da organização sindical.  

 

• Melhorar e fortalecer a estrutura para dar lugar à pluralidade e diversidade da 
classe trabalhadora presente e futura.   

• Fortalecer a participação e integração real de novos/as trabalhadores/as 

• Cultura sindical: Valores, práticas, formação, comunicação. Democracia, 
gestão e transparência 

• Gênero: Ampliar a presença e o papel das mulheres sindicalistas no sindicato 
e as estruturas de decisão. 

• Juventudes: Ampliar a presença e participação da juventude no sindicato. 
Favorecer o protagonismo dos/as jovens, poder e influência na ação sindical 

• Unidade: desenvolver propostas claras e concretas para avançar na unidade 
do movimento sindical. 

• O papel da CSA: O que se espera da CSA para fortalecer a estratégia de 
Autorreforma.  Como acompanhará as afiliadas e seus sindicatos para seu 
fortalecimento e transformação. Definição de apoio concreto e imediato 
(financeiro, técnico, político). 

 
 Pausa – 10 minutos 
 
 

7. Debate geral, troca de propostas e acordos sobre o Roteiro.   

• A proposta do Roteiro é apresentada com as contribuições feitas ao longo da 
Conferência. 
 

 
8. Reflexões finais e encerramento da Conferência Continental.  

• Secretariado CSA. 


