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UNI Américas Centro 
de Apoio para o Caribe: 
Pesquisa e desenvolvimento de capacidades 
em planejamento estratégico, sindicalização 
e comunicações

Introdução 
 

Seguem as principais iniciativas realizadas pela 
UNI com relação as nossas fi liadas do Caribe e do 
Centro de Apoio do Caribe localizado em Trinidad e 
Tobago durante o período do relatório 2010-2012.

“Quebrando Barreiras” para os 
Sindicatos de UNI no Caribe

• Visita estratégica do Secretário Geral de UNI 
e do Secretário Regional de UNI Américas 
para o Caribe em 2012.

• Representação plena do Caribe para fi m de 
2012 nos comitês/estruturas de UNI Global e 
Setoriais Regionais  

• Cúpula do Caribe de UNI “Quebrando Bar-
reiras” e Reuniões Setoriais das fi liadas do 
Caribe em 2013 

• “Liderança de Jovens Sindicalistas” iniciati-
va de capacitação a ser desenvolvida com 
alianças de sindicatos para um Evento em 
2014. 

“Quebrando Barreiras” 
com UNI A CAC 

• O Centro de Apoio do Caribe opera como um 
escritório virtual em Trinidad e Tobago desde 
o ano 2011

• Reorientação do Coordenador do CAC no es-
critório Regional de UNI Américas em 2012 

• Exposição do Coordenador do CAC às ati-
vidades de Telecom e do Setor Finanças de 
UNI Américas em 2011/2012 
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• Melhora da capacidade bilíngue do coorde-
nador do CAC para fortalecer as oportunida-
des de participação. 

Objetivos de UNI Caribe e 
prioridades futuras por Setor 

Finanças

Sindicalização em MNC
Atividades/sucessos recentes

• Reuniões de Planejamento Estratégico para 
Sindicatos de Finanças realizadas em Trinidad 
e Barbados em 2010 e 2012

• Reunião Presidente de CIBC/FCIB com Philip 
Jennings, Adriana Rosenzvaig e Sindicatos do 
Caribe em 2012. 

• Reunião de Diretivos de RBL em Trinidad e To-
bago com Philip Jennings, BIGWU e CSC em 
2012. 

Prioridades para o ano 2013

• Iniciar Acordo Base Regional com RBL Trini-
dad e Tobago

• Promover a inclusão de UNI e relançar os 
Acordos Bases Regionais existentes de CIBC/ 
FCIB por parte dos sindicatos

• Ativar as Alianças/Redes em Bancos MNC: 
RBC/RBTT, SCOTIABANK e CIBC/FCIB.  

Prioridades e objetivos para o ano 2014 

• Iniciar Acordo base com SCOTIABANK 

• Iniciar Acordo Base RBC /RBTT

Sindicalização e crescimento dos 
sindicatos
Atividades/sucessos recentes 

• Os esforços de sindicalização com o apoio 
de UNI conseguiram que a solicitação de re-
conhecimento de BIGWU Trinidad e Tobago 
fosse apresentada 2500 trabalhadores RBC/ 
RBTT (Reconhecimento pendente)

• Pesquisa sobre potencial sindicalização de 
BFSU /Bahamas no Setor Finanças 

• Mapeamento regional de áreas sindicalizadas 
em Finanças Caribe 

Prioridades para o ano 2013

• Iniciar e apoiar a sindicalização no Setor com 
BFSU Bahamas 

• Afi liação a UNI da Federação de Sindicatos C 47 
de Suriname 

• Pesquisar as prioridades do Setor Finanças e as 
oportunidades de crescimento em Suriname

• Capacitação para sindicalistas dos Sindicatos 
de Finanças do Caribe

• Divulgar e lançar Campanhas internas de mem-
bros nas áreas onde já existem sindicatos

Prioridades e objetivos para 2014 -2016

• Lançar a sindicalização em RBC /RBTT e/ou 
SCOTIABANK nas Bahamas 

• Lançar a sindicalização em SCOTIABANK em 
Trinidad e Tobago 

Negociação Coletiva para Trabalho 
Decente 
Atividades/sucessos recentes 

• Compilação de Acordos Coletivos do Setor Fi-
nanças do Caribe

• Lançamento da Rede de Sindicatos de Finanças 
do Caribe

Prioridades para o ano 2013

• Estabelecer uma base de dados para os Acor-
dos Coletivos do Caribe 
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• Comparação e benchmarking do Acordo Pa-
drão do Setor Finanças do Caribe

• Coordenação estratégica das instâncias de 
Negociações Coletivas nos Bancos MNC do 
Caribe 

Prioridades e objetivos para o ano 2014 

• Proporcionar informação aos trabalhadores, 
coordenar ações estratégicas e campanhas 
durante as negociações de Bancos MNC na 
região.

TIC/Telecom

Sindicalização em MNC
Atividades/sucessos recentes 

• Compromisso “de Primeira Linha” assegurado 
em princípio por UNI para a proteção de qual-
quer trabalhador sindicalizado de Digicel 

• Pesquisa Corporativa de Digicel no nível glo-
bal, nacional e regional.  

• Participação do CAC em reuniões de Cabo e 
Wireless & Sindicatos para promover a Asso-
ciação Regional C&W 

Prioridades para o ano 2013 

• Determinar a prioridade de um Acordo de As-
sociação Cabo y Wireless com Sindicatos e 
Empresa 

• Apresentar Projeto de Acordo para a conside-
ração do Sindicato e Cabo e Wireless

• Ativar Alianças/Redes em Cabo e Wireless  

Prioridades e objetivos para o ano 2014

• Aprovação de UNI do Acordo de Associação 
de Cabo e Wireless /Sindicatos

Sindicalização e Crescimento dos 
Sindicatos
Atividades/sucessos recentes

• Reunião de Planejamento Estratégico de TIC/
Telecom para Sindicatos em Trinidad 

• Digicel identifi cado para o foco de sindicaliza-
ção de UNI TIC  

• Planejar e programar uma iniciativa de sindi-
calização para Digicel com ABWU na Antiga & 
Barbuda*

• Mapeamento nacional de Digicel por parte de 
UAWU na Jamaica, BWU Barbados e CWU 
Trinidad. 

Prioridades para o ano 2013

• Pesquisar o plano e lançar iniciativas de sindi-
calização para Digicel na Jamaica, Barbados 
e Trinidad. 

• Mapeamento nacional de fornecedores de 
serviços TIC e Call Centers por parte dos Sin-
dicatos

• Apoio de UNI para a capacitação de Sindica-
listas do Setor de Serviços TIC/Telecom

Prioridades e objetivos para o ano 2014 

• Apoiar os esforços dos Sindicatos para sin-
dicalizar os trabalhadores do Sector TIC ex. 
Flow e Call Center.
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• Continuar brindando apoio para a sindicaliza-
ção de Digicel no Caribe

Correio e Logística 

Sindicalização em MNC
Atividades/sucessos recentes

• Iniciar um Acordo Base Regional com o Sindi-
cato Postal do Caribe em Santa Lucia 

Prioridades para o ano 2013

• Promover a atual iniciativa do Acordo Base 
Global de DHL com os trabalhadores de DHL 
no Caribe 

• Pesquisa de DHL em Trinidad e Tobago e Antiga 

Sindicalização e Crescimento 
Sindical
Prioridades para o ano 2013

• Pesquisar e apoiar a sindicalização dos traba-
lhadores de DHL por parte de TTPWU Trinidad 
e Tobago e ABWU Antiga

Segurança Privada

Sindicalização em MNC
Prioridades para o ano 2013

• Promover o Acordo Global G4S com os tra-
balhadores sindicalizados de G4S Caribe de 
BWU Barbados 

• Promover o Acordo Global G4S com os Sindi-
catos de UNI e os trabalhadores não sindicali-
zados de G4S

Sindicalização e Crescimento 
Sindical
Prioridades para o ano 2013

• Mapeamento nacional/pesquisa de G4S na Ja-
maica e Trinidad e Tobago por parte dos Sindi-
catos 

Prioridades e objetivos para o ano 2014 

• Planejar e Lançar a sindicalização em G4S por 
parte de BITU Jamaica com o apoio de UNI

• Planejar e Lançar a sindicalização em G4S Trini-
dad e Tobago com Sindicato local interessado

Negociação Coletiva para Trabalho 
Decente 
Prioridades e objetivos para o ano 2014 

• Utilizar o Acordo Global G4S para promover 
benefícios-padrão e condições de trabalho 
para os trabalhadores do Caribe e para apoiar 
as Negociações Coletivas em áreas recente-
mente sindicalizadas

Objetivos e prioridades de UNI 
CAC (não setorial)

• Pesquisar oportunidades para programar ini-
ciativas e atividades que apoiem o Desenvol-
vimento dos Sindicatos e a criação de capaci-
dades nas áreas de planejamento estratégico, 
sindicalização, comunicações e pesquisas 
para os Sindicatos do Caribe. 

• Criar alianças estratégicas com o Congresso 
do Trabalho do Caribe (CCL segundo suas 
iniciais em inglês) e OIT para promover o 
fortalecimento de mecanismos de Diálogo 
Social e estratégias de Desenvolvimento de 
Liderança para Jovens no movimento de tra-
balho do Caribe depois da reunião de UNI GS 
e RS em 2012

• Realizar mapeamento de potenciais Sindica-
tos de UNI no Caribe nos setores relevantes 
em 2013

• Promover o crescimento mediante 3 novas 
afi liações no Caribe em 2013 

• Fomentar ativamente e chegar a 90% de cum-
primento na cota de afi liação em 2013

• Pesquisar os benefícios das Alianças de UNI 
com a Fundação Interamericana do Coração 
e a Organização Pan-americana de Saúde 
segundo convite de 2012


