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A Globalização Social deve caminhar lado a lado com a 

Globalização Económica.  

Só assim é possível construir uma globalização diferente que 

promova o desenvolvimento económico e social sustentado e 



sustentável, que combata a pobreza e a exclusão, crie mais e 

melhores empregos, combata as desigualdades e as discriminações e 

promova a regulação social. 

A CISL, com os seus mais de 150 milhões de trabalhadores 

filiados, tem um papel fundamental a desempenhar nesta mudança, 

mobilizando os trabalhadores a nível mundial, procurando novos 

partenariados e, em especial, apoiando a acção da Organização 

Internacional do Trabalho.  

A Resolução Geral em discussão aponta os caminhos para o 

reforço da intervenção sindical, apresentando opções claras, resultado 

do excelente trabalho conduzido por Guy Ryder, na procura dos 

necessários consensos internos. 

 

A UGT apoia esta Resolução em geral e, em especial, a parte 

agora em discussão, sobre o trabalho conjunto que temos de 

desenvolver para construir uma melhor estrutura sindical. 

Apoiamos o reforço do Secretariado e a necessária 

concentração de esforços. Por isso é importante redução do número 

de Comissões e Grupos de Trabalho e a revisão do seu 

funcionamento no sentido proposto nesta Resolução associado a uma 

maior capacidade de decisão política do Comité Executivo, 

particularmente na área dos direitos humanos. 

É fundamental uma mais forte e permanente comunicação com 

os filiados, usando sempre que possível as redes electrónicas, mas tal 



não deve pôr em causa a pluralidade linguística da CISL. 

 

As Organizações Regionais têm um papel insubstituível e por 

isso apoiamos as propostas da Resolução, complementadas pela 

intervenção do Secretário Geral. Tem que haver maior coordenação 

na gestão e na intervenção político-sindical a nível mundial, no 

cumprimento das decisões do Comité Executivo.  

Ao Secretariado, em estreita articulação com as Regiões, 

compete definir as orientações para a acção.  

Queremos destacar a educação e a formação sindical, em que é 

muito importante a preparação de materiais e metodologias que 

reflictam as prioridades políticas da CISL. Para o efeito, o Secretariado 

deve apoiar-se nos filiados e em organizações internacionais que 

connosco colaboram, como é o caso da Federação Internacional das 

Associações de Educação dos Trabalhadores – FIAET . 

 

A UGT apoia o reforço das Global Unions, incluindo a criação 

dum Conselho, sem prejuízo da maior visibilidade da CISL. Deve ser 

discutido o papel da Confederação Europeia de Sindicatos nas Global 

Unions, no quadro da constituição da nova Organização Mundial. 

 

Nesta Resolução Geral deveria ser melhor esclarecido o papel 

das Organizações Nacionais no reforço da solidariedade a nível 

mundial. 



 

Os filiados têm um papel a desempenhar nas acções de 

solidariedade da CISL, quer na defesa das posições desta, quer no 

quadro de campanhas mundiais. Estas campanhas devem ser 

reforçadas, destacando a Sindicalização, a Igualdade de 

Oportunidades, a Acção nas Multinacionais e a Luta contra a Sida. 

 

 

 

As Centrais Sindicais podem muitas vezes mobilizar fundos e 

apoios nacionais, para estas campanhas e para outras mais 

específicas de cooperação bilateral ou multilateral, muitas vezes 

assentes em laços históricos, culturais e linguísticos – como acontece 

com a Comunidade Sindical dos Países de Língua Portuguesa. 

Tais cooperações podem e devem ser melhor integradas no 

trabalho global da CISL, o que exige coordenação a nível central e 

regional. 

 

Estamos empenhados num movimento sindical democrático e 

independente cada vez mais forte e representativo.  

Este 18º Congresso é um passo decisivo neste caminho. 

 

Muito Obrigado 

 


