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Guerra na Ucrânia: apelo à solidariedade e 
antecipação do impacto nos trabalhadores 

Recomendações conjuntas das Federações Sindicais Europeias aos 
Coordenadores dos CdEE/SE e aos representantes dos trabalhadores nos CdEE, 
CdEE e SEs 

Março 2022 

 
O movimento sindical internacional condena a invasão russa na Ucrânia, expressa a sua solidariedade com a 
população, trabalhadores e sindicatos da Ucrânia e exige que todas as forças russas abandonem 
imediatamente o país. Exigimos o reatamento do diálogo para encontrar uma solução pacífica para esta crise. 
Os nossos pensamentos estão com os trabalhadores da Ucrânia que enfrentam dificuldades extremas como 
resultado da guerra. Os trabalhadores na Rússia, nos países vizinhos e também em toda a Europa, não devem 
suportar o peso da guerra. 
 
A ITUC (Confederação Sindical Internacional) lançou uma petição em apoio da paz, do diálogo e da 
democracia: https://petitions.ituc-csi.org/ukraine.  
 
As Federações Sindicais Globais e a Confederação Sindical Internacional (ITUC) criaram fundos de apoio para 
ajudar os sindicatos ucranianos de forma a que estes forneçam aos trabalhadores e suas famílias na Ucrânia 
alimentos e água, material médico e artigos de higiene.  Contacte urgentemente a sua Federação Sindical 
Europeia no caso de o seu Organismo Especial de Negociação, o seu Conselho de Empresa Europeu ou o seu 
Conselho de Empresa SE (em empresas europeias com estatuto de Societas Europaea) pretender contribuir. 
 
Muitos conselhos de empresa europeus adoptaram declarações ou emitiram comunicados de imprensa para 
expressar a sua solidariedade com todos os trabalhadores que são vítimas da guerra. Alguns exigiram que a 
sua empresa tomasse medidas concretas para apoiar a população ucraniana e os trabalhadores deslocados. 
Outros apelaram aos trabalhadores da sua empresa para abrirem as suas casas aos refugiados, ou estão a 
recolher fundos e mantimentos (sacos-cama, tendas...) dos trabalhadores para enviar para a Ucrânia.  
A sua empresa multinacional pode ter ligações (locais de produção, fornecedores, retalhistas, 
exportação/importação...) na Rússia ou na Ucrânia. As consequências da guerra já se fizeram sentir nos 
preços da energia e no custo das matérias-primas, que já tinham subido acentuadamente nos últimos meses. 
As actividades da sua empresa poderão, portanto, ser perturbadas, com repercussões para os seus 
empregados e os dos seus fornecedores. Assim, recomendamos aos membros dos Órgãos Especiais de 
Negociação, Conselhos de Empresa Europeus ou Conselhos de Empresa da Societas Europaea (Societas 
Europaea): 
 

• Apelar à empresa para que tome medidas de emergência para os seus trabalhadores directamente 
afectados pelo conflito na Ucrânia, incluindo a manutenção dos salários, benefícios e contribuições 
para a segurança social quando o trabalho é suspenso devido à guerra, ou a conversão de 
fábricas/escritórios em abrigos. A situação dos trabalhadores ucranianos destacados para países 
europeus também deve ser abordada, bem como a dos trabalhadores que tiram dias de folga para 
apoiar as suas famílias na Ucrânia.  
 

• Apelo à direcção para que contribua para os esforços humanitários, fornecendo apoio financeiro e 
material à população da Ucrânia, bem como aos trabalhadores deslocados e suas famílias. Algumas 
empresas multinacionais já anunciaram doações significativas a ONG e organizações locais na 
Ucrânia. 

https://petitions.ituc-csi.org/ukraine
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• Pedir urgentemente informações à direcção sobre o impacto económico e social da guerra nas 
condições de trabalho, empregos e locais na Ucrânia, Rússia e países europeus. O SNB, EWC ou SE 
poderiam convocar uma reunião extraordinária com a direcção, dependendo da extensão do 
impacto provável. Poderão também ser estabelecidos relatórios regulares por parte da direcção ao 
comité seleccionado. A consulta deve ter lugar quando necessário. 

 
As suas federações sindicais nacionais e europeias estão sempre disponíveis para o apoiar. Informe-os 
também de quaisquer iniciativas ou medidas de emergência que possa tomar, ou de quaisquer situações 
críticas que a sua empresa possa enfrentar relacionadas com a guerra na Ucrânia. Os contactos nas 
respectivas federações sindicais europeias são: 
 

 

 

 

www.industriall-europe.eu 

 

www.uni-europa.org 

  

www.effat.org 

Bruno Demaître 
+32 476 54 09 90 
bruno.demaitre@industriall-europe.eu 

 Annika Flaten 
+32 478 79 15 39 
annika.flaten@uniglobalunion.org 

 Enrico Somaglia 
+32 491 61 71 00 
e.somaglia@effat.org  

     

 

 

 

www.efbww.eu 

 

 
www.epsu.org 

  

 

 

www.etf-europe.org 

Jim Sheridan 
+32 22 27 10 48 
jsheridan@efbww.eu 

 Jakob Embacher 
+32 486 81 65 66 
jembacher@epsu.org  

 Josef Maurer 
+32 479 51 21 17 
j.maurer@etf-europe.org  
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