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1. Sucessos recentes

O Convênio UNI-ISCOD cujo objetivo foi a formação 
e capacitação de Jovens líderes nas Américas, per-
mitiu realizar um trabalho de fortalecimento do traba-
lho da Juventude, através da construção de redes de 
jovens. Ditas redes realizaram diversas atividades de 
capacitação na região, se destacando a realização 
de fóruns, encontros, seminários de formação, cuja 
focalização foi:   

• Compartilhar técnicas de organização sindical 
baseados na estruturação de planos que indi-
quem propostas e resultados,

• Organizar e conscientizar à Juventude traba-
lhadora sobre a importância das Empresas 
Multinacionais na Economia Global e a neces-
sidade da participação dos jovens trabalhado-
res nesse contexto.

• Debater amplamente sobre a integração da Ju-
ventude e seu protagonismo na sindicalização 
em empresas multinacionais.

• Criar alianças com a juventude trabalhadora 
das empresas multinacionais objetivo de UNI 
com o fi m de incrementar a capacidade de or-
ganização nos sindicatos.

2. Prioridades para 
o ano 2013

Trabalho com empresas 
Multinacionais: 

• Incorporar plenamente os jovens, como parte 
integral dos sindicatos, nas campanhas que 
convocam os setores de UNI Américas e se 
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somar a suas ações para conseguir a assina-
tura de Acordos Marco globais e/ou regionais. 

Desenvolvimento de Redes: 
• Criar e fortalecer redes que permitam uma 

maior sinergia e interação com outros jovens 
no nível nacional e regional, com o objetivo 
de intercambiar estratégias de sindicalização, 
de realizar ações conjuntas e fi car preparados 
para uma participação ativa em todos os ní-
veis dos sindicatos.

Crescimento Sindical
• Continuar pesquisas Inter setoriais tendentes 

a identifi car os sindicatos/países que refl itam 
uma sub-representação de jovens. A pesqui-
sa, na primeira instância se focará nos seto-
res de Finanças: Bancos, Comércio e Teleco-
municações-ICTS: centros de chamadas.

• Desenvolver planos de ação conjuntos com 
os setores para sindicalizar esse grupo de 
trabalhadores/as. 

3. Objetivos a alcançar 
para 2016: 

• Realizar campanhas de sensibilização para 
incorporar novos jovens líderes, pensando 
no lógico processo de mudança que toda or-
ganização precisa, e manter um programa de 
capacitação, em colaboração com UNI SCO-
RE, que permita continuar preparando novos 
líderes sindicais. 

• Desenvolver um trabalho conjunto com os se-
tores e grupos de UNI Américas para que a 
juventude se integre às de campanhas seto-
riais.

• Construir alianças estratégicas com outras 
organizações para desenvolver um melhor 
trabalho conjunto em matérias de interesse 
para a Juventude. 
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Prioridades Estratégicas
do Grupo Inter profi ssional de Jovens de UNI 
Américas

1. Empresas Globais 
e Regionais – Sindicatos 
Fortes em Multinacionais

UNI Américas Juventude, trabalhará em estreita cola-
boração com os setores da UNI e suas organizações 
regionais, para garantir a voz e os direitos da Juven-
tude nas empresas globais e regionais.

Objetivos:

a). Direitos Sindicais:

• Colaborar estreitamente com os sindicatos 
para conseguir a assinatura de acordos marcos 
e que se incluam cláusulas especiais para a Ju-
ventude trabalhadora. 

• Vincular se ativamente nas campanhas seto-
riais pela defesa dos direitos sindicais contri-
buindo com a perspectiva dos jovens.

• Agir pelo fortalecimento dos direitos sindicais 
através da ampliação das esferas de proteção 
aos trabalhadores jovens, incluindo os subcon-
tratados ou temporários. 

b). Trabalho Decente para a 
Juventude:

• Instar às fi liadas a desenvolver programas de 
formação para jovens com o objetivo de fortale-
cer suas capacidades e permitir a incorporação 
das novas gerações nos âmbitos de decisão 
dos sindicatos.

• Advogar em favor de uma participação ativa 
dos dirigentes jovens nas instâncias de nego-
ciação dos acordos marco regionais.

• Instar aos governos e empresas a desenvolver 
programas de capacitação para jovens, lhes 
permitindo quebrar o círculo da pobreza e mar-
ginalidade laboral.

2. Organização e 
Desenvolvimento de 
Capacidades – Crescimento 
Sindical

UNI Américas Juventude trabalhará, em colaboração 
com os setores, para fomentar o reconhecimento e 
fortalecimento dos sindicatos através da ativa parti-
cipação da Juventude, o desenvolvimento das suas 
capacidades, e o uso das novas ferramentas de co-
municação.

Objetivos.

a). Melhorar a Capacidade de 
organização:

• Impulsar jornadas de informação e capaci-
tação sobre temáticas conforme as expectati-
vas da Juventude, e em consonância com as 
iniciativas e objetivos de UNI Américas. 

• Promover e fortalecer as redes de Jovens no 
âmbito nacional e regional, 

• Exortar às organizações sindicais para que 
facilitem uma maior participação dos Jovens 
nas estruturas sindicais, 

• Estimular os sindicatos a desenvolver cam-
panhas inovadoras e atraentes para atrair os 
Jovens, procurando formulas para canalizar 
suas inquietudes. 

b). Melhorar a Comunicação:
• Incentivar a utilização das novas ferramentas 

de comunicação para fortalecer o trabalho 
das redes de jovens. 

• Estimular o uso do site web de UNI e UNI 
Américas.

• Comunicar, através dos fóruns e eventos, me-
lhores práticas de organização de jovens. 
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3. Negociação coletiva e 
desenvolvimento sustentável

UNI Américas Juventude, em colaboração com as 
organizações regionais, defenderá o direito à nego-
ciação como médio para garantir a sustentabilidade 
social, econômica e ambiental.

Objetivos:

a). Sustentabilidade e meio 
ambiente:

• Instar os sindicatos a tomar medidas para 
melhorar o acesso à informação respeito do 
impacto do câmbio climático no lugar de tra-
balho, a fi m de gerar consciência e defi nir o 
papel que devem desempenhar os sindicatos;

• Instar os sindicatos a desenvolver campan-
has de sensibilização, pesquisas e formação 
a seus membros e incrementar a ação sindi-
cal respeito de questões ambientais na escala 
internacional, nacional e o lugar de trabalho. 

b). Estender o alcanço da 
negociação: 

• Identifi car as falências e particularidades nos 
acordos coletivos de cada setor em cada país 
que afeitarem à Juventude.

• Fortalecer os processos de negociação coleti-
va garantindo que todas as categorias de tra-
balhadores estejam representadas na mesa 
de negociação. 


