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Apresentação

Este Seminário nasceu de um encontro entre pesquisadoras brasileiras e portu-
guesas e estivadores portugueses e brasileiros nas terras além mar. Reconhecen-
do	a	necessidade	de	trocar	experiências	e	refletir	conjuntamente	sobre	um	traba-
lho com cada vez menos trabalhadores que se conectam diariamente nas cargas 
que carregam e descarregam dos navios, este grupo idealizou este seminário.

Ele poderia ser em qualquer Porto, desde que houvesse lá a academia, os sin-
dicatos e as organizações da sociedade civil. No entanto, a primeira edição 
deveria ser no maior porto do Brasil, símbolo de lutas, lugar de disputas, onde 
tudo é grande, desde o número de sindicatos até a quantidade de cargas movi-
mentadas anualmente. 

A sua proposta não é ser mais um seminário acadêmico. É ser um seminário 
no qual academia, sindicatos e organizações da sociedade civil podem expor 
e debater suas experiências, compartilhar práticas exitosas e discutir sobre o 
futuro do trabalho portuário, buscando conjuntamente soluções para a melho-
ria do trabalho nos Portos. 

Foi assim que se transcorreu o Seminário Internacional “Trabalho Portuário 
e Sindicalismo nos Portos em Tempos de Crise”. Organizado pela Unifesp - 
Baixada Santista, Fundacentro e Fespsp, o evento contou com à participação 
de pesquisadores brasileiros e estrangeiros, sindicalistas de várias partes do 
Brasil e do mundo e representante de organizações públicas e da sociedade 
civil que apoiam o trabalho que discutiram intensamente os rumos deste tipo 
de	trabalho	e	refletiram	sobre	quais	caminhos	estamos	seguindo	e	por	quais	
caminhos podemos seguir.

Nestas páginas vocês encontrarão os resumos dos trabalhos apresentados. Es-
peramos que eles continuem contribuindo para o debate, mesmo passado o 
seminário.	As	páginas	que	ficam	trazem	as	experiências	e	nos	colocam	nova-
mente para observá-las e aprender com elas. Passados os três dias do semi-
nário tivemos a certeza de que experiências como esta são mais que necessá-
rias.	Em	um	mundo	globalizado,	com	uma	economia	global	e	reflexos	quase	
instantâneos de crises econômicas e novos modelos de regulação, estarmos 
unidos	para	refletir	e	propor	novas	soluções	em	benefício	do	trabalhador	e	da	
sociedade é fundamental. Que o lema do International Dockworkers Council, 
nunca mais caminharemos sós, nos guie, pois nestes tempos turbulentos, faz-
se urgente a união! 

Os Organizadores
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Programação

PROGRAMAÇÃO - 11 DE ABRIL

Abertura – 
19h00

Conferência 
19h30 – 20h30

Mesa de Abertura:

•	 Magnífica	 Reitora	 da	 Universidade	 Federal	 de	
São Paulo – Profa. Dra. Soraya Smaili 

•	 Presidente da FUNDACENTRO – Ministério do 
Trabalho -Brasil - Leonice Alvez da Paz 

•	 Pró-Reitora de Extensão da Universidade Fede-
ral de São Paulo- UNIFESP – Profa. Dra. Raia-
ne Assumpção 

•	 Diretora do Campus Baixada Santista-Univer-
sidade Federal de São Paulo-UNIFESP–Profa. 
Dra. Sylvia Batista 

•	 Representante da Diretoria da Fundação Escola 
de Sociologia e Política de São Paulo-  FESPSP

Conferência de abertura – Sindicalismo hoje, que 
desafios?

•	 Prof. Dr. Valério Arcary (IFSP – São Paulo – Brasil) 

PROGRAMAÇÃO - 12 DE ABRIL

8h30 – 9h30 Recepção – Credenciamento
9h30 – 10h50 Pesquisas sobre o Trabalho Portuário desenvolvidas 

no âmbito das Universidades

•	 Profa. Dra. Carla Diéguez – Brasil (FESPSP)- 
Trabalho a Deriva- Privatização e Cultura do 
Trabalho no Porto de Santos 

•	 Profa. Dra. Fátima Queiróz – Brasil (UNIFESP) - 
Acidentes de Trabalho no Porto de Santos 

•	 Profa. Dra. Cláudia Mazzei – Brasil (UNIFESP) - 
Mulheres no Mundo Portuário

Coordenador da mesa: Bruno Merlin – Jornalista e  
Editor do Portogente

Continua
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PROGRAMAÇÃO - 12 DE ABRIL

10h50 – 12h10 Pesquisas sobre o Trabalho Portuário desenvolvidas 
no âmbito das Universidades

•	 Profa. Dra. Raquel Varela – Portugal (IHC-Insti-
tuto de História Contemporânea- UNL-Universi-
dade Nova de Lisboa, IISH) - Automação e Lutas 
Sindicais 

•	 Profa. Mestre Camila Álvarez Torres –Chile 
(Iquique- Universidad Arturo Prat) Resistência e 
Lutas Sindicais em uma Federação Portuária no 
Norte do Chile  

•	 Anne Engelhardt- Alemanha (GLU- Global La-
bour Network )– Port Package (UE) e a Luta dos 
Estivadores: o Caso do Porto de Hamburgo

Coordenador da mesa: Dra. Liduína Oliveira – Profa. do 
Curso de Serviço Social da Unifesp-Campus Baixada 
Santista

12h10 – 14h00 Almoço
14h00 – 15h00 Pesquisas sobre o Trabalho Portuário desenvolvidas 

no âmbito das Universidades

•	 Prof. Nicélio Amaral, Doutorando em História 
Econômica - USP – Brasil (Escola FIEMG de 
Formação Gerencial) -  Portos e Cidades: Inter-
câmbio Comercial entre os Portos do Espirito 
Santo e o Porto de Las Palmas 

•	 Profa. Dra. Rosana Machin - Brasil (Medicina 
Preventiva - Faculdade de Medicina da USP) - 
Masculinidade e Trabalho Portuário-Porto de 
Santos 

•	 Prof. Dr. Áureo Pasqualeto - Brasil (Universida-
de Santa Cecilia-Unisanta-Santos) – Automação 
Portuária e Segurança do Trabalho

Coordenador da mesa: Prof. Helio Halite – CENEP - Cen-
tro de Excelência Portuária de Santos- Diretor Adminis-
trativo e Financeiro

Continua

Continuação
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PROGRAMAÇÃO - 12 DE ABRIL

15h00 - 15h40 Pesquisas / formação sobre trabalhador portuário de-
senvolvidas pelos trabalhadores portuários 

•	 João Renato Silva Nunes – Brasil (Estivador - 
Porto de Santos) - O trabalho no Contêiner 

•	 Acácio Neto – Brasil (CENCOPORT e Operador 
de Equipamentos do SINDOGEESP- Porto de 
Santos) - A formação do trabalhador portuário 

Coordenador da mesa: Reinaldo Nascimento – Técnico de 
Segurança e Estivador do Porto de Santos

15h40 - 16h00 Café com Bate Papo
16h00 - 17h10 Ações sobre Saúde e Segurança no Trabalho Portuá-

rio desenvolvidas no âmbito dos portos: a contribuição 
nas lutas dos portuários

•	 Rafael Egea – Espanha (Setor Saúde e Segurança 
do IDC -Porto de Valencia) - Ações do Comitê de 
Saúde do IDC-International Dockworkers Coun-
cil 

•	 João Valério - Portugal (Dirigente Sindical do 
SEAL-Lisboa) - Ações do Setor Saúde e Seguran-
ça do SEAL - Porto de Lisboa 

•	 Ordilei Apolinário - Brasil (Presidente da CPATP- 
Porto de Santos) - Ações da Comissão de Preven-
ção de Acidentes no Trabalho Portuário - Porto 
de Santos 

Coordenador da mesa: Mauricio José Viana – Diretor da 
Fundacentro Pernambuco (Recife)

17h20 - 17h40 •	 Gonzalo Diaz –Chile (Union Portuária de Chile) 
- A Estrutura da UPC e as Lutas dos Trabalhado-
res Portuários. 

Encerramento dos trabalhos do dia
19h30 Atividade Cultural- Mundi Restaurante- Santos -Promo-

ção da Radiosilva- UNIFESP -  com DJ Dom Caiaffo

Continuação

Continua
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PROGRAMAÇÃO - 13 DE ABRIL

8h30 - 9h30   Café com Bate Papo
9h30 – 10h40 Apresentações do Movimento / Estrutura Sindical nos 

Portos

•	 Ricardo Suarez – Uruguay (Dirigente Sindical do 
do IDC- International Dockworkers Council) – A 
Estrutura Sindical IDC) e as lutas dos Estivadores 

•	 António Mariano – Portugal (Presidente do SEAL 
– Sindicato dos Estivadores e da Actividade Lo-
gística) – A construção de um Sindicato Nacional 
e as Lutas em Portugal  

Coordenador da mesa: Dra. Sara Granemann –Profa. do 
Curso de Serviço Social da UFRJ

10h50 – 12h00 Apresentações do Movimento / Estrutura Sindical nos 
Portos

•	 Ricardo Suarez – Uruguay (Presidente del Sin-
dicato Único de Trabajadores Portuarios de Uru-
guay e Coordinador de la Zona Americana y del 
Caribe de IDC.) – A Estrutura do IDC em Latino 
América e as Lutas dos Trabalhadores Portuários 
no Continente. 

•	 Mauricio Zarzuelo – Argentina (Dirigente Sindi-
cal do IDC na região de Buenos Aires) - A Estru-
tura Sindical Argentina e as Lutas dos Trabalha-
dores Portuários

•	 Rafael Egea – Espanha (Dirigente Sindical do La 
Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar) 
- A Estrutura Sindical Espanhola e as Lutas dos 
Trabalhadores Portuários

Coordenador da mesa: Washington Aparecido dos Santos 
– Assessor Especial da Presidência da Fundacentro

Continuação

Continua



14

12h00 – 14h00 Almoço
14h00 – 15h00 Apresentações do Movimento / Estrutura Sindical nos 

Portos

•	 José Adilson Pereira – Brasil (Presidente do Sin-
dicato dos Estivadores do Espirito Santo) - A Es-
trutura Sindical e as Lutas dos Estivadores dos 
Portos do Estado do Espirito Santo 

•	 Rodinei Oliveira da Silva -  Brasil (Presidente do 
Sindicato dos Estivadores de Santos, São Vicente, 
Guarujá e Cubatão) - A Estrutura Sindical e as 
Lutas dos Estivadores do Porto de Santos 

•	 Claudiomiro Machado – Brasil (Presidente do 
Sindicato dos Operários Portuários- Sintraport-
Santos) – A Estrutura Sindical e as Lutas dos 
Operários Portuários do Porto de Santos

Coordenador da mesa: Josué Amador Silva –Fundacentro
15h00 - 16h00 Apresentações das Instituições/Sindicatos envolvidos 

no Movimento Sindical Portuário 

•	 Josué Amador Silva – Brasil (Engenheiro da 
FUNDACENTRO - Regional Santos) - O papel 
das Instituições no Movimento Sindical 

•	 Fábio Rodrigues de Mello – Brasil (Diretor de 
Comunicação do Sindicato dos Petroleiros do Litoral 
Paulista) – A construção da Relação entre Sindica-
tos e sua importância nas lutas dos trabalhadores 

•	 João Gilberto Campos – Brasil (Coordenador do 
Incatep) – A Formação do Trabalho Portuário e 
Relação com as Lutas dos Trabalhadores 

Coordenador da mesa: Dra. Tânia Maria Ramos de Godoi 
Diniz - Profa. do Curso de Serviço Social da UNIFESP.

16h00 - 16h20 Café com Bate Papo

16h20 - 17h30 Roda de Conversa sobre os caminhos futuros na defe-
sa dos direitos dos trabalhadores nos porto

17h30 Encerramento do seminário com a fala dos organiza-
dores

10h00-12h00   14 DE ABRIL Visita Técnica ao Estuário do Porto de 
Santos (adesão)

Continuação
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Currículo dos Participantes (por ordem alfabética)

Apresentadores de trabalho

Acácio Pereira de Macêdo Neto

Operador de Equipamentos do SINDOGEESP- Porto de Santos. Técnico em Se-
gurança do Trabalho. Professor especialista com pós-graduação em Formação 
de Professor para o Ensino Superior e MBA em Gestão de Portos. Coordenador 
e Professor dos Cursos PREPOM para portuários da MARINHA/OGMO-San-
tos, e MBA em Gestão de Portos. Diretor Presidente do CENCOPORT-Centro 
de Conhecimento Portuário e Retroportuário que atua em todo o Brasil, e Pro-
fessor do CENEP- Centro de Excelência Portuária do Porto de Santos.

Anne Engelhardt

Pesquisadora da University of Kassel – International Center for Development 
and Decent Work (ICDD) - Alemanha. Participante do GLU- Global Labour 
University.

António Mariano 

Presidente do SEAL – Sindicato dos Estivadores e da Actividade Logística - 
Portugal 

Prof. Dr. Áureo Emanuel Pasqualeto Figueiredo

Graduado em Engenharia Op. Mecânica Máquinas e Ferramentas pela Uni-
versidade Santa Cecilia-Santos. Doutorado em Engenharia pela PEA-POLI- 
-USP. Diretor da Universidade Santa Cecilia. Professor de MBA Gestão de 
Riscos e Seguros na Escola Nacional de Seguros da Funenseg. Exerceu 2 
mandatos de Conselheiro do CREA-SP, coordenando a Câmara de Engenharia 
de	Segurança	do	Trabalho	(3	anos)	Diretor	de	Relações	Profissionais	(2	anos),	
Coordenador de Comissões e GT Segurança do Trabalho Portuário. Diretor 
Técnico Cultural da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. Foi 
homenageado com a Medalha do Mérito da Engenharia Paulista pelo Conse-
lho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – Crea – SP 
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Profª Meª Camila Álvarez Torres

Historiadora con mención en Ciencias Políticas, PUCV. Magíster en Ciencias 
Políticas, FLACSO- Ecuador. Se ha desempeñado como investigadora en te-
mas	de	conflictividad	laboral,	movimientos	sindicales,	estudios	de	regímenes	 
y gobernanza transfronteriza. Ha realizado asistencia de investigación en Perú y  
Ecuador. Actualmente es Co Investigadora del proyecto FONDECYT, Inves-
tigadora asociada y coordinadora académica del Magíster en Relaciones Inter-
nacionales y Estudios Transfronterizos del Instituto de Estudios Internaciona-
les (INTE) de la Universidad Arturo Prat (Iquique, Chile). 

Profa. Dra. Carla Regina Mota Alonso Diéguez

É doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, 
mestre em Sociologia pela Universidade de São Paulo e bacharel em Ciências 
Sociais pela Universidade Estadual Paulista. É docente e pesquisadora da 
Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. É autora do livro 
“Trabalho à Deriva: privatização e cultura do trabalho no Porto de Santos” 

Profa. Dra. Cláudia Mazzei Nogueira

Graduada em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC/SP). Doutora e Pós-doutora pelo Programa de Pós-graduação em 
Serviço Social pela PUC/SP. Professora Doutora Associada do Curso de Ser-
viço Social e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar da Universidade 
Federal de São Paulo - UNIFESP-BS. É também coordenadora do Progra-
ma de Pós-graduação em Serviço Social e Políticas Sociais da UNIFESP-BS. 
Além de ser Pesquisadora Bolsa Produtividade CNPq na área de Serviço So-
cial, com ênfase em Relações e Processo de Trabalho. Coordenadora do Nú-
cleo de Estudos do Trabalho e Gênero - NETeG. Autora dos livros “A Femini-
zação no Mundo do Trabalho” - (Editora Autores Associados) e “O Trabalho 
Duplicado” – (Editora Expressão Popular).

Claudiomiro Machado 

Trabalhador da Capatazia, Presidente do Sindicato dos Operários Portuários- 
Sintraport - Santos -  Brasil
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Fábio Rodrigues de Mello  

Petroleiro, Diretor de Comunicação do Sindicato dos Petroleiros do Litoral 
Paulista - Brasil 

Gonzalo Diaz 

Economista, Assessor da Union Portuária de Chile do Bio-Bio.

José Adilson Pereira 

Estivador do Porto de Vitória-ES, Presidente do Sindicato dos Estivadores do 
Espirito Santo - Brasil

João Renato Silva Nunes 

Estivador do Porto de Santos – OGMO - Santos. Graduado em Administração 
de Empresas pela Unimes - Universidade Metropolitana de Santos. Técnico 
de Segurança do Trabalho e Administrador do Blog Logística Portuária.

João Pedro Duarte Valério

Estivador do Porto de Lisboa. Responsável pela Saúde e Segurança do Sindi-
cato dos Estivadores e da Actividade Logística de Portugal. 

Josué Amador Silva

Engenheiro, Técnico da Fundacentro - Escritório Regional da Baixada  
Santista - Brasil

Profa. Dra. Maria de Fátima Ferreira Queiróz 

Professora Associada da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixa-
da Santista Doutora em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo-USP. 
Ergonomista. Docente do Eixo Trabalho e Saúde da Unifesp. Pós-doutorado  
- Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa,  
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Instituto de História Contemporânea - Grupo de Estudos do Trabalho e dos 
Conflitos	Sociais.	É	ainda	organizadora	e	autora	do	 livro	“Porto	de	Santos:	
Saúde e Trabalho em Tempos de Modernização” - (Editora Fap-Unifesp-2015). 

Mauricio Hector Zarzuelo 

Estivador do Porto de Buenos Aires, Dirigente Sindical do IDC na região de 
Buenos Aires - Argentina

Nicélio Amaral Barros

Doutorando	em	História	Econômica	-	Faculdade	de	Filosofia,	Letras	e	Ciên-
cias Humanas - Departamento de História – PPGHE/FFLCH/USP. Graduado 
em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Mestre em 
História Social das Relações Políticas pela Universidade Federal do Espírito 
Santo (PPGHIS/UFES)

Ordilei Apolinário

Trabalhador da Capatazia do Porto de Santos- OGMO-Santos. Presidente da 
CPATP- Comissão de Prevenção de Acidentes no trabalho Portuário-Porto  
de Santos

Rafael Egea

Estivador do Porto de Valencia. Responsável pela Saúde e Segurança de La 
Coordinadora de Trabajadores del Mar. Atua como coordenador da área de 
Saúde e Segurança do International Dockworkers Council-IDC. 

Profa. Dra. Raquel Varela

Historiadora, Investigadora e professora universitária. Starting Grant da Fun-
dação para a Ciência e Tecnologia/Universidade Nova de Lisboa/IHC e Fellow 
do International In stitute for Social History (Amsterdam). Professora-visitante  
internacional da Universidade Federal Fluminense. Autora e coordenadora de 
mais de 25 livros sobre história do trabalho, do movimento operário, história 
global.  É editora de Critique. Journal of Socialist Studies (Uni. Glasgow) e 
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Workers of the World (IASSC). É fundadora da Rede de Estudos Globais do 
Trabalho. É membro convidado do Board of Trustees of the ITH-International 
Conference of Labour and Social History (Áustria), a mais antiga associação 
de estudos do trabalho na Europa. É actualmente presidente da International 
Association	Strikes	and	Social	Conflicts,	uma	rede	que	conta	com	35	institui-
ções da Europa do Norte e Sul, EUA e América latina. Foi responsável cien-
tífica	das	comemorações	oficiais	dos	40	anos	do	25	de	Abril	(2014).	Em	2013	
recebeu	o	Santander	Prize	for	Internationalization	of	Scientific	Production.

Profa. Dra. Rosana Machin 

Socióloga	com	doutorado	em	Sociologia	pela	Faculdade	de	Filosofia,	Letras	e	
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo/USP. Pós-doutorado na Uni-
versity of London - The London School of Economics and Political Science e 
na University of Cambridge, Faculty of Politics, Psychology, Sociology and 
International Studies. Professora no Departamento de Medicina Preventiva, 
Faculdade de Medicina, USP. Integra o grupo de pesquisa “Saúde e Sociedade”  
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Resumos por ordem alfabética dos apresentadores

A Formação do Trabalhador Portuário

Acácio Pereira de Macêdo Neto

A formação do trabalhador nos portos tem como objetivo avaliar e aumentar 
a	 segurança	do	 trabalhador	portuário	nas	operações	 através	da	qualificação	
constante dos trabalhadores. Tal proposição preve aumentar a produtivida-
de com qualidade e segurança, preservar a integridade da carga e a vida dos 
trabalhadores com os melhores procedimentos. Inclui na formação produzir, 
atualizar e corrigir procedimentos operacionais padronizados para todos os 
tipos de operações portuárias com o foco na prevenção de acidentes envol-
vendo os colaboradores (trabalhadores), as cargas e os equipamentos. Nesse 
caminho	 o	 trabalho	 desenvolvido	 visa	 identificar	 falhas	 na	 qualificação	 do	
trabalhador portuário e corrigir os pontos que travam a implementação de 
mais	e	novos	cursos	com	atualização	para	uma	melhor	qualificação	do	traba-
lhador	portuário	através	da	verba	do	ensino	porfissional	portuário	destinada	à	
qualificação	e	ao	aprimoramento	do	trabalhador	portuário.	No	Porto	de	Santos	
tem chegado novas cargas e não se tem procedimentos operacionais para essas 
novas atividades, como o armazenamento e embarque de celulose e outras 
cargas que não são tão novas assim, por exemplo, procedimentos para navios 
ro-ro e o içamento de cargas de projeto com stacker que utilizam cabos de 
aço, cintas sintéticas e correntes. Percorre-se o objetivo de desenvolver cursos 
específicos	para	essas	operações,	no	intuito	de	entregar	um	porto	melhor	para	
os futuros trabalhadores portuários. Assim, o método utilizado foi o empírico 
indutivo, pois após 10 anos de atuação como Instrutor e Coordenador do Ensi-
no	Profissional	Marítimo	Portuário	–	PREPOM	observamos	e	acompanhamos	
a	quantidade	de	cursos	anuais	para	a	qualificação	e	atualização	do	trabalhador	
portuário. Temos então, como resultados desses 10 anos de estudo, a cons-
tatação de que a carga horária obrigatória teórica dos cursos portuários foi 
reduzida em torno de 70%. Há dez anos atrás eram necessárias 266 horas de 
cursos teóricos (pré-requisitos) para um Trabalhador Portuário Avulso (TPA) 
começar a operar uma empilhadeira de pequeno porte, hoje o TPA pode fazer 
um curso de empilhadeira com apenas 75 horas de cursos teóricos (pré-re-
quisitos). Durante esse tempo foi constatado também que há uma diferença  
enorme entre a carga horária prática mínima que a Marinha exige para um 
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curso de equipamento de grande porte e a carga horária que as empresas  
portuárias exigem. Por exemplo, o COT – Curso de Operação de Transtêiner 
do PREPOM tem apenas 5 horas de prática no equipamento para o trabalhador 
avulso ser liberado para o trabalho no Órgão Gestor de Mão de Obra do Porto 
de Santos (OGMO), enquanto em uma empresa particular se exige 30 horas de  
prática com acompanhamento supervisionado antes de ser liberado sozinho 
para o trabalho. O Curso de Operação de Portêiner do PREPOM (COP) tem 
apenas 9 horas de prática no equipamento para ser liberado para o trabalho 
no OGMO, enquanto em uma empresa particular se exige 90 horas de prática 
com acompanhamento supervisionado antes de ser liberado sozinho para o 
trabalho. Do exposto pode-se concluir que é extremamente necessário o in-
vestimento em treinamentos condizentes com as necessidades atuais dos Tra-
balhadores Portuários Avulsos do Porto de Santos. É necessário implementar 
Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) para as diversas operações 
que existem no porto de Santos e equiparar a carga horária dos cursos de 
equipamentos da Marinha com a carga horária das empresas privadas com o 
foco na prevenção de acidentes, preservação da carga e da vida humana. Outro 
item importante se refere a fazer uso da verba do PREPOM e criar, juntamente 
com a CODESP e a Prefeitura de Santos, um Complexo de Estudo, Tecnologia 
e Treinamento Portuário com uma infraestrutura real e em funcionamento. 
Para efetivar o complexo torna-se necessário estabelecer parâmetros de ação 
como: (1) Intercâmbio constante com vídeo conferência com diversos portos 
do mundo para discutir segurança nas operações e nas melhores formas de 
manipulação das cargas; (2) Treinamentos práticos de peação de diversas car-
gas; (3) Dispor de diversos vídeos de operações seguras de diversas operações 
com o envolvimento de diversas categorias; (4) Integração desse complexo 
com as comunidades, escolas, faculdades e universidades; com o objetivo de 
levar a vivência do trabalho portuário para todos e (5) Dispor de equipamentos 
de pequeno e grande porte, guindastes de bordo e terra e suas tecnologias só 
para treinamentos a disposição do trabalhador portuário para o seu aprimo-
ramento	constante.	Enfim	consideramos	que	é	necessário	fazer	uso	da	verba	
do	Ensino	Profissional	Marítimo	para	o	seu	verdadeiro	fim,	pois	os	cursos	do	 
Ensino	Profissional	Marítimo	-	EPM	oferecidos	no	PREPOM	Portuários,	dis-
ponível na página da Diretoria de Portos e Costas (DPC), se destinam, exclu-
sivamente, aos trabalhadores portuários, com inscrição no registro ou cadastro 
do Órgão de Gestão de Mão de Obra - OGMO, ou aos trabalhadores portuários 
vinculados a um operador portuário. 
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Consulta

http://www.dpc.mar.mil.br/pt-br/comunicacao-social/perguntas-frequentes/
ensino-profissional-maritimo-para-portuarios

http: / /www.portaldatransparencia.gov.br/recei tas/consulta .asp? 
Exercicio=2017

http://www.dpc.mar.mil.br/pt-br/sepm/cursos/sinopses-sumarios

https://www.dpc.mar.mil.br/sites/default/files/normam32.pdf

http://www.dpc.mar.mil.br/sites/default/files/sepm/portuarios/prepom/ 
portuarios2018.pdf

Port Package (UE) e a Luta dos Estivadores  
o Caso do Porto de Hamburgo

Anne Engelhardt

Pretende-se discorrer sobre a tentativa da União Europeia em desregular os di-
reitos de trabalho nos portos através das diretivas europeias conhecidas como 
Port Package. Para isso foi analisado o caso do Porto de Hamburgo. As Direti-
vas Europeias que ocorreram entre 2002 (Port Package-1) e 2006 (Port Packa-
ge-2) foram repelidas pelo Parlamento Europeu. É necessário compreender, 
baseado na teoria, o papel do Estado e a questão da reprodução, ou seja, a 
relação de produção e a reprodução social à luz da totalidade do capitalismo, 
e neste o Estado como regulador. Diante da economia global os portos passam 
a ter um lugar de destaque, diríamos mesmo especiais, uma vez que se tornam 
elementos fundamentais e estratégicos em uma economia globalizada. Neste 
contexto as normativas do projeto neoliberal ocorrem de forma a precarizar 
o	 trabalho	gerando	efeitos	que	dificultam	a	 luta	dos	 trabalhadores,	no	setor	
portuário, contra essa precariedade. No caso do Porto de Hamburgo, os Port 
Package 1-3 geraram uma luta entre classes capitalistas e o Estado. As Dire-
tivas Europeias veem no sentido de abrir os portos para companhias de nave-
gação,	autoatendimento	e	reflete	a	divisão	entre	as	classes	capitalistas	ligadas	
com a navegação e as classes ligadas com a gestão do porto, pois têm estra-
tégia de acumulação antagonista. Mesmo no partido CDU (“Christdemokra-
tische Union” – União Democrata Cristã), o partido da presidente Angela 
Merkel,	ocorrem	conflitos,	pois	uma	parte	se	coloca	em	favor	da	União	Euro-
peia	e	uma	parte	contra	o	Port	Package	no	Porto	de	Hamburgo.	Ali	se	define	 
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a aliança entre capitalistas (ZDS – “Zentralverband der Deutschen Seehafen-
betriebe e.V.”- Aliança Central das Empresas Portuários Alemães), o Sindi-
cato do Serviço Social (ver.di) e o Governo do Estado de Hamburgo (SPD –  
“Sozialdemokratische Partei” Partido Social Democrata/CDU) contra a aliança  
entre parte da CDU (UE) e o “Verband der Deutschen Reederer” (VDR – As-
sociação das Empresas dos Barcos Alemães). No entanto, apesar dos antago-
nismos entre as classes dirigentes, o que se decreta, em decisão ocorrida em 
2017, recai sobre a questão de segurança dos trabalhadores portuários. A crise 
econômica ocorrida entre 2008-2010 apresentou impacto no porto de Ham-
burgo em formas do protesto clandestino na época da crise e perspectivas à 
questão da segurança. Por exemplo, o Container Terminal Altenwerder – CTA 
teve sua jornada reduzida com estratégias dos trabalhadores de apoio mútuo 
com os turnos, e por vezes um trabalhador que recebe mais turnos avisa que 
está doente para dar o turno a outra pessoa. Cresce a pressão sobre os traba-
lhadores que adotam greve de “andar nas calmas”, ou seja, acabar 10 min 
mais cedo o trabalho, todos juntos. O terminal adota assédio moral contra os 
trabalhadores avulsos com tentativa de fechar a “Gesamthafenbetrieb” Ham-
burg (GHB – empresa geral portuário), e como estratégia os trabalhadores 
tomam mais pausas para “fazer ginástica” (atua como interruptor). Sobre a 
questão da segurança, esta é importante para os trabalhadores, por exemplo, 
a proteção dos ouvidos etc., mas é preciso desenvolver uma forma da luta 
das classes. Entender o que é coação sobre os trabalhadores. Por exemplo, as 
empresas usavam de assédio moral durante a crise dizendo que trabalhadores 
não usavam proteção ou não usavam corretamente. Como forma de protesto 
contra o assédio moral os trabalhadores passaram a usar os equipamentos de 
proteção, mas anunciavam cada pequeno defeito. Pode-se então concluir que 
o Port Package 1 - 2 é mais uma luta entre o Estado e o Capital e as classes 
que a eles representam. A crise mudou a relação entre os trabalhadores e o 
sindicato/trabalhadores e as empresas. Em relação a segurança, a reprodução 
do corpo foi usado como ferramenta da luta de ambos os lados (migração). As 
tensões crescem com a proposta de jornada de 30 horas semanais e depara-se 
no porto com a introdução de novos grupos clandestinos.
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A Construção de um Sindicato Nacional  
e as Lutas em Lisboa - Portugal

António Mariano

A construção de um Sindicato Nacional e as lutas em Portugal, ao contrário. 
Porque se não tivessem acontecido as lutas dos últimos 10 anos não estaría-
mos em condições de avançar para a construção de um Sindicato Nacional. As 
lutas dos estivadores portugueses se relacionam, historicamente, com as rees-
truturações de 1989 (aposentações) e 1993 (indemnizações) que afastaram 
milhares de estivadores; as Directivas Europeias – Port Package 1 (2002) & 2 
(2006), rejeitadas; a entrada da PSA (Port Singapure Authority) em Sines 
(2006) (dupla pool); a degradação das condições laborais nos portos portugue-
ses e a generalização da precarização do trabalho portuário (excepto em Lis-
boa – máximo de 25%). Em 2009, por parte de um Governo Socialista, ocorre 
a tentativa de alteração da lei dos portos no sentido da precarização, retirada 
da	exigência	de	carteira	profissional	e	eliminação	de	postos	de	trabalho	por-
tuários. A resposta dos estivadores é violenta, com greves consecutivas por 
parte de um pequeno conjunto de sindicatos (Lisboa e Aveiro) e, por razões 
tácticas (início de um processo de eleições nacionais para a Assembleia da 
República, o projecto de Lei foi retirado pelo Governo. Sucede-se, em 2011, a 
eleição de um Governo neoliberal e, em 2012, o Governo declarou que Portu-
gal iria ser um modelo legislativo a exportar para toda a Europa (depois da 
Grécia, a Espanha se seguiria) e iniciou-se um novo processo de alteração da 
legislação do trabalho portuário, no mesmo sentido da tentativa anterior: ge-
neralização	da	precariedade,	fim	das	carteiras	profissionais	e	diminuição	ex-
pressiva	do	âmbito	profissional	dos	trabalhadores	portuários.	Verifica-se	então	
resposta forte dos mesmos sindicatos portuários, com a declaração de novas 
formas de luta, nomeadamente greves. Importante passo se deu com o envol-
vimento do movimento internacional dos estivadores, através do IDC (Inter-
national Dockworkers Council), sempre informados daquilo que se passava 
(relatórios eram frequentemente escritos em inglês e só depois traduzidos para 
português), o qual escreveu cartas de solidariedade e cujos membros contac-
taram embaixadas nos diversos países, acções que culminaram com uma fan-
tástica manifestação internacional em 29 de novembro de 2012. Ainda assim, 
com a promessa do Governo de que a Lei não provocaria despedimentos, a 
nova Lei do Trabalho Portuário foi aprovada em dezembro de 2012 e, em  
janeiro	de	2013,	foi	publicada	oficialmente,	com	a	imposição	de	que	novos	 
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contratos colectivos de trabalho teriam que ser aprovados em todos os portos, 
no prazo de um ano, para os adaptar à nova Lei de Trabalho Portuário. Passa-
dos poucos dias de a Lei estar em vigor, ainda em Janeiro, aconteceu o despe-
dimento colectivo de 18 estivadores avulsos (eventuais), que trabalhavam no 
porto de Lisboa há mais de oito anos, a que se seguiu o despedimento de mais 
29 estivadores em junho de 2013, no dia seguinte a termos participado numa 
jornada de greve nacional em protesto contra as políticas neoliberais desse 
governo. Ao mesmo tempo em que iniciávamos o processo de negociação de 
um novo contrato colectivo de trabalho para o porto de Lisboa, as empresas 
iniciavam secretamente a constituição de uma nova pool de trabalhadores 
(OGMO no Brasil, ETP-Empresas de Trabalho Portuário, em Portugal, deno-
minada Porlis) e o processo de selecção e formação acelerada desses trabalha-
dores	com	a	intenção	de	virem	a	substituir	os	estivadores	profissionais	no	fu-
turo. Devido ao despedimento dos trabalhadores avulsos, com salários mais 
baixos, a pool começou a atrasar-se no pagamento de salários, embora traba-
lhássemos	2	turnos	diários.	Quando,	no	final	de	2013,	início	de	2014,	as	em-
presas começaram a colocar a trabalhar os trabalhadores da Porlis, o nosso 
Sindicato declarou formas de luta, greves de diversos tipos em que nos recu-
sávamos a trabalhar ao lado dos trabalhadores da Porlis, trabalhadores com 
um terço dos nossos salários, porque essa empresa tinha sido constituída por 
alguns dos nossos patrões para levar à insolvência a pool de estivadores pro-
fissionais	que	empregava	metade	dos	estivadores	profissionais	de	Lisboa,	cer-
ca de 150. Como nos recusávamos a trabalhar com os trabalhadores da Porlis, 
as empresas constituíram equipas completas apenas com esses trabalhadores e 
trabalhadores avulsos da nossa pool, que nós aconselhávamos a trabalhar para 
não serem despedidos imediatamente. Quando o primeiro e único navio ope-
rado completamente em Lisboa por esses fura-greves chegou ao porto de Al-
geciras foi avisado de que nunca mais trabalharia nesse porto caso não se 
comprometesse	a	apenas	ser	operado	em	Lisboa	por	estivadores	profissionais.	
A Unifeeder, que agenciava esse navio, assinou uma declaração de compro-
misso nesse sentido. Poucos dias depois, a 14 de fevereiro de 2014, com a 
participação do IDC, através do seu Coordenador Mundial, Jordi Miguens, foi 
assinado um acordo com as empresas segundo o qual todos os 47 trabalhado-
res despedidos eram readmitidos e se apontava para o congelamento da Porlis, 
a 2ª pool, através da entrada dos seus trabalhadores na “nossa” pool. Reini-
ciou-se o processo de negociação do contrato colectivo para Lisboa que se 
arrastou	 até	 ao	 final	 de	 2015,	 onde	 se	 encontrava	 num	 perfeito	 impasse.	 
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Em setembro de 2015 as empresas comunicaram a caducidade do anterior 
contrato colectivo de trabalho que deixaria de ter efeitos a partir de novembro 
de 2015. Nessa mesma data as empresas despediram 50 estivadores, 23 dos 
quais já tinham sido despedidos em 2015. Entretanto, em outubro de 2015, o 
Governo neoliberal caiu e foi substituído por um Governo Socialista com 
apoio	parlamentar	de	partidos	mais	à	esquerda.	No	final	de	2015,	a	pool	de	
trabalhadores voltou a ter uma situação de salários em atraso, as negociações 
para um novo contrato colectivo encontravam-se num impasse, 50 estivadores 
estavam despedidos e era óbvia a intenção das empresas de levarem à falên-
cia/insolvência	a	pool	de	estivadores	profissionais.	O	Governo	socialista	ten-
tou levar para a mesa das negociações os parceiros sociais, mas eram óbvias 
as intenções das empresas ao iniciarem novamente processos de recrutamento 
de mais trabalhadores (fura-greves) para a Porlis. Foram decretadas novas 
greves, que tiveram o seu início em 20 de abril de 2016. As greves eram ape-
nas ao trabalho suplementar, mas seriam totais caso fossem colocados traba-
lhadores da Porlis a trabalhar. As empresas colocavam, em cada turno, um 
trabalhador da Porlis nas escalas e assim transformaram uma greve ao traba-
lho suplementar numa greve total, ou seja, por opção própria, criavam uma 
situação de lockout. Esta situação de paragem total prolongou-se por 38 dias, 
no porto da capital. A greve, entretanto, era boicotada pelo governo ao decre-
tar serviços mínimos excessivos. Só que esses serviços mínimos, que sempre 
respeitámos, ao mesmo tempo em que impunham que realizássemos quase 
todos os navios de abastecimento às ilhas dos Açores e da Madeira e de abas-
tecimento de cereais destinados, essencialmente, a rações animais, conduziam 
ao arrastamento do “sequestro” de milhares de contentores nos diversos termi-
nais	portuários.	No	final	de	maio,	equipas	de	polícia	de	intervenção	intervie-
ram no porto para permitir a entrada de fura-greves nos terminais portuários. 
Novamente,	com	a	presença	forte	do	Coordenador	Mundial	do	IDC,	foi	final-
mente assinado a 27 de maio de 2016 um novo acordo, em sede ministerial, 
que	decretava	o	congelamento	definitivo	da	Porlis,	a	pool	assassina,	a	reinte-
gração dos 50 estivadores despedidos e as bases para os aspectos que faltavam 
negociar para o Contrato Colectivo o qual, na realidade, apenas foi assinado 
um mês depois. Quando nessa noite do Acordo as televisões me entrevistaram 
sempre declarei que não tínhamos tido uma vitória, apenas tínhamos alcança-
do as bases para levar as condições de trabalho dignas praticadas em Lisboa 
aos restantes portos nacionais, ou seja, começar o caminho inverso que o ca-
pital tinha planeado. Em outubro de 2016 o CCT para o porto de Lisboa foi 
publicado e continuámos a negociação para o porto da Figueira da Foz, onde 
a negociação do CCT está quase concluída, com a subida para as condições 
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salariais de Lisboa, e iniciámos a negociação do CCT para o porto de Setúbal, 
onde defendemos condições semelhantes e a passagem de dezenas de traba-
lhadores	para	contratos	permanentes.	Refletimos	que	todo	este	processo	legis-
lativo foi imposto pelo patronato ao governo neoliberal para, entre outros as-
pectos, permitir a venda de empresas portuárias nacionais ao capital 
estrangeiro. Um grupo comprado por 50 milhões de euros foi vendido, 9 anos 
depois por 350 milhões. E ainda nos perguntamos: Como conseguimos o acor-
do mantendo a unidade durante tantos anos? Encontramos a resposta na soli-
dariedade internacional (o IDC representa 120.000 estivadores) como forma 
de pressão perante o Governo português e o capital; Plenários frequentes com 
as	bases,	para	uma	completa	informação	e	decisões	fundamentadas;	apoio	fi-
nanceiro aos trabalhadores (avulsos) despedidos o que impediu que, depois de 
despedidos fossem contratados de novo como fura-greves, directamente para 
as empesas de estiva; elevada quotização (4%) que permite ter um fundo de 
greve,	e	outros,	com	reservas	financeiras	consideráveis;	não	aceitamos	que	os	
pais	vendam	os	filhos	porque	defendemos	iguais	ou	melhores	condições	para	
as futuras gerações de estivadores. Porque já representávamos vários portos, 
impedimos o desvio de navios e cargas para esses portos. Possuir um gabinete 
de imprensa porque a comunicação social seremos nós. No decurso da luta 
qualquer trabalhador podia falar para a televisão e rádio porque sabia do que 
falava e construímos as pontes para o envolvimento de movimentos sociais. 
Dentre as últimas conquistas, mas uma das mais importantes, surge a criação 
de um sindicato nacional – SEAL – Sindicato dos Estivadores e da Actividade 
Logística – Portugal, em janeiro de 2017. O objectivo será o de abranger todos 
os portos - para já estamos presentes em 9 dos 13 portos - tal como os grupos 
económicos que dominam o sector em Portugal fazem. Apenas num ano, au-
mentámos em 50% as sindicalizações (de 360 para mais de 500). Pretendemos 
abranger áreas logísticas portuárias, que a Lei retirou do nosso âmbito de  
actividade, representando os seus trabalhadores, ainda que fora dessas zonas. 
Estamos a usar as novas tecnologias para fazer reuniões e plenários à distância 
e em simultâneo. Pelo potencial que o SEAL representa, os patrões criam pro-
blemas	 a	 todo	 o	 momento:	 por	 exemplo,	 dificultam	 as	 sindicalizações	 de	 
novos sócios e a realização de plenários de trabalhadores. Os nossos sócios, 
nos novos portos, estão a ser perseguidos, discriminados e/ou aliciados para 
saírem de sócios. Estas práticas ilegais de assédio moral foram denunciadas 
num manifesto público de 12 páginas, traduzido para inglês e francês e, neste 
momento, o ministério público está a investigar estas práticas, algumas crimi-
nais, encontrando-se o processo em segredo de justiça. Por tudo isto, sabemos 
que estamos no caminho certo.
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Automação Portuária e Segurança do Trabalho – Evolução  
e Perspectivas

Aureo Emanuel Pasqualeto Figueiredo

Vivemos em tempos de perplexidade. Mecanização e máquinas a vapor; pro-
dução em massa e linha de montagem; automação e controle são referências 
características da primeira, segunda e terceira revolução industrial. Agora a 
quarta era, a dos sistemas ciber físicos. A automação trouxe mudanças signi-
ficativas	para	a	produção,	passando	pelas	chamadas	“fábricas	escuras”	onde	a	
sistematização dos processos e massiva robotização prescindiriam de ilumi-
nação.	Essa	tendência	ficou	limitada,	um	trabalhador	já	perdeu	a	vida	numa	
célula de produção, esmagado por um robô. Como os automóveis autoguiados 
(que	também	já	fizeram	vítimas	fatais),	há	que	se	superar	aspectos	tecnológi-
cos de integração de sistemas. Na área portuária, a revolução dos contêineres e 
a automação das operações por veículos e equipamentos autoguiados indicou 
o aparecimento do “Terminal Fantasma” em que a presença física do homem 
é mínima e até indesejável pela exposição ao risco. Em breve teremos os na-
vios sem tripulação, singrando mares, guiados por satélites, ainda carentes 
de	regulamentação	na	legislação	internacional.	Como	em	antigos	filmes	das	
galeras romanas quando o centurião determinava ao hortator - o escravo que 
comandava com o bumbo o ritmo dos remos - que passasse para “velocidade 
de batalha” temos agora o Digital Hortator comandando o takt time, o ritmo 
da produção. Em que pese a inegável evolução tecnológica nesse processo 
irresistível pelo arraste dinâmico dos meios produtivos, mercê do engenho 
e arte de cientistas e engenheiros, parece que a mentalidade involutiva de 
empreendedores ainda tem como pauta recorrente a obsessiva tendência de 
retirar ganhos dos trabalhadores. Essa tendência canhestra e míope remete a 
uma ação controversa, não fora a renda dos trabalhadores a mola mestra do 
consumo e, por consequência, da produção. Reduzir os ganhos de quem tra-
balha pode até reduzir custos – e o fará – mas restringirá ainda mais o consu-
mo interno, fulcro do desenvolvimento do país. Há motivos para comemorar? 
Enquanto a tecnologia evolui ainda há quem lute para submeter trabalho ao 
capital. Capital e trabalho tem que ser parceiros, numa relação de ganhos com-
partilhados. Apoiar e treinar o trabalhador são a chave de um meio ambiente 
do trabalho homeostático, transmitindo segurança e motivação no desempe-
nho das funções. Empresários e trabalhadores devem ser mais que parceiros, 
aliados no pensamento a que se referia Marx “Capital é trabalho cristalizado”.  
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Urge concentrar essa energia no equilíbrio e modernização do sistema de ges-
tão e de garantia de segurança e saúde ocupacional. De nossa parte, engenhei-
ros de segurança, com nosso trabalho e competência, contribuímos diuturna-
mente	para	pacificar	essas	relações.	

Resistencia e Lutas Sindicais em uma Federação Portuária  
no Norte de Chile.

Camila Álvarez Torres

O objetivo da apresentação é analisar a ação coletiva de uma federação sindi-
cal de trabalhadores portuários temporários que sofreram a destruição de seu 
porto, localizado na cidade de Iquique, causada por um terremoto em 2014. 
Será analisado em particular as conseqüências deste evento em duas dimen-
sões: na organização sindical e nos repertórios de ação no campo da negocia-
ção coletiva. Esta pesquisa baseia-se em uma abordagem diferente da adotada 
pela	maioria	dos	estudos	sobre	o	conflito	sindical	para	o	caso	chileno	-	que	se	
concentraram nas conseqüências da aplicação das políticas neoliberais - ado-
tando uma que enfoca a dinâmica do ator sindical e seu comportamento políti-
co-social	em	face	do	conflito	trabalhista.	Em	resumo,	nos	perguntamos	como	
a ação coletiva dos trabalhadores portuários temporários em uma região alta-
mente	globalizada	foi	 reconfigurada.	Para	entender	o	exposto,	é	 importante	
ressaltar que a cidade portuária de Iquique é estratégica para a economia chile-
na.	É	um	porto	de	intensa	troca	e	intermediação	comercial	entre	o	Pacífico	Sul	
e a região sul-americana, que inclui a Bolívia e o Paraguai, ambos países sem 
acesso ao mar. Apesar do exposto, as condições de trabalho dos trabalhadores 
portuários	do	porto	fiscal	(EPI)	não	possuem	as	condições	de	emprego	seguro	
e estável. Nesse sentido, ressaltamos que os trabalhadores portuários temporá-
rios sofrem, como denomina De la Garza (2011), de características de trabalho 
precário, devido à insegurança e instabilidade de emprego que a eventualidade 
proporciona. O trabalho precário é desenvolvido em um ambiente altamente 
relacional, o que os coloca fora das relações de trabalho clássicas. Nas pala-
vras de Ranci (2008), são trabalhadores que estão constantemente em “risco 
social” por causa das condições precárias de seu emprego. Essas condições 
de trabalho são conseqüências diretas das reformas estruturais que começa-
ram em 1981 no setor portuário. A Lei nº 19.543 permitiu a privatização dos 
serviços portuários e a entrada de operadores privados em decorrência da  



31

desestruturação da EMPORCHI (Companhia Portuária do Chile) e da Lei  
nº 18.032 permitiu a desregulamentação do “sistema de registro (matricula)” 
que consistia na perda do controle sindical sobre o trabalho (Svejnar, 1993). 
Em 1997, essas transformações foram consolidadas com as reformas de mo-
dernização	portuária,	que	significaram	a	concessão	de	portos	públicos	e	a	cria-
ção de novos portos por várias companhias de navegação (S.E.P, 2006). Neste 
contexto histórico, as catástrofes naturais afetam particularmente os trabalha-
dores precários, especialmente por causa de condições de emprego frágeis e 
irregulares. No caso particular do mundo portuário, os estivadores temporá-
rios têm menos condições de reparação trabalhista do que os trabalhadores 
portuários	contratados.	Essa	diferença	substancial,	afirmamos,	é	sanada	pela	
organização sindical. No mundo portuário, os sindicatos são ferramentas que 
permitem melhorar as condições de empregabilidade, garantir turnos e, em 
caso de catástrofes, negociar condições ótimas de reparação. “A nomeação 
de corpo presente”, onde os trabalhadores vão para a sede do sindicato para 
ser indicado em turnos de trabalho, permitiu que a FETRAPI sustentasse uma 
estrutura sindical com uma forte tradição combativa. Essa tradição foi afetada 
pelo terremoto, pois colocou em xeque a dinâmica da ação coletiva: entre dar 
continuidade ao seu modelo tradicional de mobilização radical e / ou intro-
duzir	elementos	como	o	“diálogo”,	a	profissionalização	de	seus	dirigrntes,	a	
necessidade de especialistas ou assessores no processo de negociação coleti-
va. Em conclusão, os trabalhadores portuários casuais são o elo mais fraco da 
cadeia de transporte marítimo. A negociação coletiva deve incluir cláusulas 
que salvaguardem trabalhadores contratados e casuais das conseqüências de 
desastres naturais. Finalmente, observe que, como o trabalho precário é alta-
mente relacional, as organizações sindicais devem considerar que seus inter-
locutores serão diversos (Estado, empresa portuária e outros atores), de modo 
que é necessário gerar alianças com outros sindicatos locais e nacionais.
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Trabalho à deriva: privatização e cultura do trabalho  
no Porto de Santos

Carla Regina Mota Alonso Diéguez

Este trabalho é resultado da pesquisa para elaboração da tese de doutorado, 
realizada entre os anos de 2009 e 2013. Ela se situa no quadro de mudanças 
originadas pela reforma do setor portuário, iniciada com a promulgação da 
Lei nº 8.630, em 1993, cujo objetivo foi retirar o Estado das operações por-
tuárias e abrir o setor ao capital privado, o que resultou na extinção do con-
trole operário sobre o trabalho portuário avulso. Gerido pelos sindicatos até 
os anos 1990, a nova lei introduziu um novo agente, o Órgão Gestor de Mão 
de Obra (OGMO), dirigido por representantes patronais e responsável pela 
gestão	do	trabalho.	O	objetivo	deste	trabalho	é	apresentar	a	configuração	das	
relações entre capital e trabalho após a privatização portuária e a introdução 
do	OGMO,	com	a	finalidade	de	verificar	a	configuração	do	campo	de	relações	
em que, durante muito tempo, os trabalhadores foram agentes dominantes, 
e entender a forma como os trabalhadores incorporaram as novas relações e  
reelaboraram seus sistemas de percepções, agora como agentes em posi-
ção dominada. O estudo foi feito com os estivadores de Santos, por serem 
a maior categoria portuária do Brasil e a única no Porto de Santos entre os 
avulsos históricos que ainda resistia a alguns aspectos da privatização, com o  
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mapeamento	dos	movimentos	de	resistência	realizados	por	esses	profissionais	
entre os anos de 1993 e 2013 e a realização de entrevistas para coleta de suas 
percepções	sobre	as	ações,	seus	resultados	e	sua	posição	na	nova	configura-
ção.	Concluiu-	se	que	o	processo	de	privatização	e	o	fim	do	controle	operá-
rio pelos estivadores resultaram em profundas mudanças na categoria, com o 
avanço de uma cultura de individualidade em detrimento à de solidariedade 
que marcou os trabalhadores portuários durante o século XX. 

Mulheres no Mundo Portuário

Cláudia Mazzei Nogueira

No início do funcionamento do Porto de Santos, segundo antigos anúncios 
de empregos de jornais dos anos 1890 até 1930, as mulheres já atuavam, de 
forma marginal, nas atividades laborais portuárias. As suas tarefas eram fun-
damentais para que o trabalho portuário pudesse se efetivar. Uma vez que 
eram responsáveis pelas tarefas domésticas e, em grande medida, garantiam 
a manutenção dos trabalhadores do Porto. Conforme o Porto foi crescendo a  
participação do trabalho feminino também foi sendo alterado. Segundo  
Pereira et ali (1995),	ao	fazer	uma	retrospectiva	histórica,	afirma	que	“a	rotina	
doméstica das esposas desses trabalhadores” era regida pela quantidade de 
horas “que seus maridos trabalhavam e pelo tipo de carga com que lidavam. 
(...)”. O depoimento de Benedita Ribeiro dos Santos, uma das primeiras tra-
balhadoras do Porto, mostra claramente como era a divisão sócio sexual do 
trabalho portuário no início do século XX (Matos, 1995, p. 75-76). Ela se 
recorda: “Trabalhei trinta anos como catadora de café num armazém, às ve-
zes	eu	ficava	a	noite	inteira	catando	café.	Quando	um	navio	tinha	que	sair	de	
manhã carregado de café eu trabalhava a noite inteira. Foi o último trabalho 
que eu tive. Eu trabalhei lá muitos anos até me aposentar. Quando eu voltava 
para casa, eu ainda levava roupa para lavar e passar por minha conta”. Pode-
se	afirmar,	baseado	no	depoimento,	que	de	alguma	forma	o	trabalho	feminino	
esteve sempre presente neste setor. Com o decorrer do tempo, o trabalho foi se 
metamorfoseando, sendo ampliado e inserindo-se mais intensamente no Por-
to, espaço este, que até então, era reservado predominantemente aos homens. 
Hoje, o predomínio masculino ainda se mantém, mas as inúmeras transfor-
mações no mundo do trabalho, entre elas o avanço tecnológico, bem como 
a luta feminina por seu ingresso no espaço produtivo assalariado, vem am-
pliando a inserção das mulheres nas atividades portuárias, fazendo com que as  
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mulheres hoje não atuem marginalmente ao Porto, não são mais coadjuvantes 
no trabalho portuário, mas são trabalhadoras portuárias de fato e a cada ano 
vêm conquistando mais espaço e colaborando para a concretização de uma 
nova divisão sócio sexual do trabalho. Esta nova realidade ocorre justamente 
no período em que a avalanche de privatização tomou conta no Brasil, a partir 
dos anos 1990 pautada no ideário de “modernização” do aparelho do Estado, 
provocando a reestruturação produtiva também no setor portuário. Na parti-
cularidade do Porto de Santos, com a vigência da Lei nº. 8.630/93 – a qual 
foi criada no bojo da implantação de ações de contrarreforma do Estado e no 
contexto	de	reestruturação	produtiva	a	fim	de	atender,	entre	outras	questões,	
as pressões das transnacionais pela agilização dos serviços portuários – ocor-
reram	significativas	alterações	nas	relações	de	trabalho	nesse	setor.	Entre	elas	
está a ampliação da inserção da força de trabalho feminina. Principalmente, 
devido ao fato do Porto ter sido historicamente um espaço caracterizado pelo 
uso da força física em atividades braçais e “pesadas / brutas”, sendo o acesso 
dos trabalhadores nas atividades laborais portuárias repassadas geracional ou 
afetivamente	(geralmente	de	pai	para	filho,	parentes,	conhecidos	etc.)	por	in-
dicação,	o	que	dificultava	a	inserção	das	mulheres	no	ramo.	Contudo,	somado	
ao incremento tecnológico no setor portuário, mas não só isso, a mudança 
trazida pela Lei nº. 8.630/93, que preconizava o ingresso dos trabalhadores 
às atividades laborais portuárias mediante concurso público, “facilitou” a en-
trada da força de trabalho feminina. Dessa forma, pode-se arriscar dizer que 
o Processo de Modernização pode ser considerado um marco para uma nova 
organização das atividades laborais portuárias, mas resultando em graves e 
intensas implicações para a saúde dos/as trabalhadores/as. O setor do por-
to de Santos (o cais) em que se predomina a força de trabalho feminina é o 
da atracação (em 2015 eram 19 mulheres). Como os demais trabalhadores, 
as mulheres inseridas no trabalho do Porto no cargo de auxiliar portuário, 
são responsáveis pela amarração e pela desamarração das embarcações no  
complexo santista (ou seja, exercendo atividade laborativa que consiste, pri-
mordialmente, em prender ou soltar os cabos dos navios dos cabeços insta-
lados na beira do cais), são submetidas às condições de trabalho degradan-
tes e muitas vezes atuam em ambientes insalubres. Contudo, mesmo assim, 
apresentam	bom	desempenho	nas	suas	atividades	laborais.	Enfim,	o	porto	de	
Santos vem de fato se constituindo enquanto um novo espaço de trabalho 
feminino. Isso implica em dizer que tem ocorrido um processo de ampliação 
(apesar de lento e oscilante) da participação feminina nesse setor. Entretanto, 
essa realidade possui um sentido contraditório, pois é marcada de um lado, 
pela positividade, com a ampliação de oportunidade de ingresso da mulher 



35

no mundo do trabalho assalariado e, por outro lado, pela negatividade do au-
mento da precarização, adoecimento, preconceito e ampliação das formas de 
apreensão e exploração do trabalho feminino.

A Estrutura da Unión Portuaria de Chile e as Lutas  
dos Trabalhadores Portuários

Gonzalo Diaz

Antecedentes - A Unión Portuaria de Chile (UPCH) é uma organização que 
subscreve uma história de mais de 200 anos de organizações de trabalhadores 
portuários no Chile, um país que depende quase exclusivamente de expor-
tações	primárias	e	 se	concentra	em	4	 recursos;	mineração	 (cobre),	florestal	
(madeira e celulose), frutas e pesca (salmão). Atualmente, possui cerca de 30 
portos comerciais, tanto privados como estatais concessionados. Os estivado-
res chilenos se caracterizaram por seu espírito coletivo e dentro de um setor 
muito estratégico para o país que tem gerado muitos triunfos, mas também 
muita perseguição e mártires como em 1851, 1890, 1903, 1905 e durante a 
ditadura de Augusto Pinochet. Nesse governo se obrigou a desarmar os sindi-
catos portuários e os contratos foram diretos com as empresas de estiva, mas 
o caos que isso provocou forçou o retorno a esses sindicatos embora fossem 
muito vigiados. Após o retorno à democracia em 1990 houve um lento rear-
mamento sindical nos terminais marítimos, aos poucos os sindicatos começa-
ram a se coordenar, mas foi até o processo de licitação dos principais portos 
do Estado que acelerou por volta do ano de 1999. A evidência de demissões 
em massa obrigou a coordenar-se entre os diferentes sindicatos portuários, 
a fundir muitos deles e a enfrentar unidos esse processo. Isso fez com que 
os sindicatos reaprendessem a trabalhar juntos e reaparece uma primeira or-
ganização nacional chamada Coordenador Portuário e para o ano de 2009 
torna-se a Unión Portuaria de Chile, que nasceu na área de Concepción, a 
segunda principal zona portuária do país e rapidamente se expande por todo o 
país, um país que tem uma taxa muito baixa de sindicalização e isso é muito 
débil, uma organização como essa é uma raridade nesta nação. Organização 
- a estrutura sindical da Unión Portuária de Chile é zonal, dividida pelos ti-
pos de produtos que exportam em cada uma delas. Zona Norte (cobre), Zona  
Atacama (ferro), Zona Central (Fruta), Zona Biobio (Florestal) e Zona Sul 
(pesca). Em cada área, é estabelecida uma coordenação entre os portos e é 
nomeado um “porta-voz” que coordena com as outras zonas no nível nacio-
nal. Lastimavelmente ainda há muita atomização sindical e esta união reúne  
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85% dos trabalhadores portuários do país em 91 sindicatos. Lutas - a UPCH 
concentrou-se na recuperação dos direitos retirados pela ditadura, como o di-
reito de descanso para alimentação, a ter comitês paritários, restituição de im-
postos arrecadados desde a ditadura até o ano de 2012, subsídio à previsão de-
vido aos baixos montantes devido ao sistema de entrega (não excede 20% do 
salário). Seu principal método é a ação direta, via greves e mobilizações, isso 
porque no Chile não há normas para o Diálogo Social e as relações trabalhistas 
são uma imposição corporativa aberta e do contrário resta só o enfrentamento, 
um	modelo	herdado	da	ditadura	e	ainda	não	se	encontra	modificado.	Agenda 
para o Futuro – (1) Regulamentação do Trabalho Portuário, pois no Chile 
não existe uma  lei do trabalho portuário, tudo é feito a critério do emprega-
dor, o que prejudica o trabalhador e uma regra que favoreça ambas as partes 
é procurada; (2) Reforma do Modelo de Relações de Trabalho, a única forma 
de relações de trabalho é a imposição do empregador, porém procuramos que 
se considere a opinião dos trabalhadores, se permita a negociação do ramo  
e se normalize o diálogo social; (3) Regulamentação de Segurança, Saúde e 
Higiene, na atualidade não existe nenhuma regulamentação no Chile, apenas  
o que é sugerido pelo sistema de seguridade trabalhista, que no Chile é privado  
e muitas vezes conivente com as empresas. (4) Previsão para os Trabalhado-
res de Trabalho de Riscos, o trabalho portuário é perigoso e uma pessoa de 
muita idade corre muitos riscos, buscamos uma forma deles se aposentarem 
mais cedo e com valores dignos.

Imagem 1: Valparaíso, Greve 1903, 250 mortos

Fonte: Biblioteca Nacional do Chile
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Imagem 2: Mobilização por novo sistema previdenciário, 2017

Fonte: Do autor (Gonzalo Dias)

Imagem 3: Greve pelo direito ao descanso, 2014

Fonte: Do autor (Gonzalo Dias)



38

O Trabalho no Contêiner

João Renato Silva Nunes

As pesquisas sobre o trabalho nos portos, bem como a logística portuária, 
apontam o crescimento do contêiner nas operações com movimentação de 
carga e esta evolução impacta o sistema operacional portuário, desde o início 
da utilização do container. O primeiro terminal de contêiner surge nos Estados 
Unidos e os primeiros contêineres em operação no porto de Santos surgem 
em 1965. Em 1981 ocorreu a instalação do terminal de contêiner Tecon do 
porto de Santos, transformando as funções da mão de obra de estiva para estes 
terminais. Nos portos mundiais o avanço tecnológico no uso dos contêine-
res como transporte de carga tem se efetivado com o surgimento dos termi-
nais semi-automatizados e automatizados que causam forte impacto na mão 
de obra estivadora. Vale comentar que há um aproveitamento muito melhor  
do tempo e da agilidade na movimentação operacional, com o surgimento de  
novas funções de estiva retirando dos trabalhadores o título de homens  
de força bruta. Tornam-se necessárias funções de conferente de pátio, de bordo  
e balança, operador de gate, uso constantes de empilhadeiras, carretas, ope-
rador de pórtico sobre pneus (RTGs), street carrier e portêiner, a função 
de peação de contêiner, o destravamento de twist lock, retirar e colocar o  
twist lock nos contêineres, ova e desova de contêiner (ova é o ato de preencher 
o container com carga e desova), as funções de supervisão, de ship planner, 
yardplanner e as funções que envolvem tecnologias de informática. Assim o 
porto e o trabalho portuário se transformam com a introdução do contêiner. 
Os guindastes que operam no cais também acompanharam esta evolução. Não 
só em alcance, mas se tornaram mais largos, altos e velozes. O maquinário e 
equipamento acompanham a evolução tecnológica e necessidade dos operado-
res portuários de agilidade no embarque e desembarque. Anteriormente cada 
portêiner movia um container por vez. Hoje, há a possibilidade de trabalho 
em mais de um spreader e podendo operar até 4 contêineres. Os investimen-
tos em tecnologia se direcionam para o registro dos números dos containers, 
posições, lacres, avarias, utilização de softwares no planejamento de pátio que 
é feito em consonância com o navio e o gate. O crescimento dos terminais 
na Europa conduz ao surgimento da semi-automatização no Porto de Rot-
terdam	em	1993.	As	inovações	tecnológicas	são	criadas	a	fim	de	proporcio-
nar a redução de custo com a mão de obra, independentemente da crença ou  
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idioma, estabelecendo inclusive um cronograma de inaugurações de termi-
nais.	As	transformações	são	acompanhadas	por	um	sistema	de	requalificação	
da mão de obra estivadora em consonância com a convenção 137 e a resolução 
145	da	Organização	Internacional	do	Trabalho	-	OIT.	Enfim,	são	inúmeros	os	
exemplos de inovação pelo qual passou este segmento e, certamente, não se 
encontram citados todos, mas mesmo com grandes volumes de investimentos 
o estivador continua presente na operação a bordo dos navios e nas salas acli-
matizadas no comando de equipamentos portuários automatizados, mesmo 
com índices negativos de redução de postos de trabalho.

Ações do Setor Saúde e Segurança no SEAL – Sindicato  
dos estivadores e da Atividade Logistica - Portugal

João Pedro Duarte Valério

Sindicalismo em tempos de crise - os Sindicatos muito promoveram os “tem-
pos de crise” na relação entre Sindicato e trabalhador. A falta de crença dos 
trabalhadores nos sindicatos devido a práticas que, ao longo dos anos, nada 
contribuíram para o coletivo, abalando a credibilidade destes perante os tra-
balhadores e contribuindo para uma descrença generalizada em relação aos 
Sindicalistas, em relação aos Sindicatos. Tudo isto apoiado com alterações 
no código de trabalho que, atualmente promove uma maior desregulação das 
leis no que compete aos direitos dos trabalhadores, promovendo uma fraqueza 
dos trabalhadores (coletivo) em relação aos empresários quando procuramos 
mais direitos e dignidade no trabalho. Os Sindicatos dos Estivadores ao lon-
go dos tempos, muitas das vezes em contra ciclo com a restante sociedade, 
têm procurado e lutado, sofrendo, mas alcançando direitos e dignidade no 
trabalho, contrariando a tendência global. Os Estivadores sempre foram uma 
classe unida e é esta união que demonstra o poder nos processos negociais. O 
Sindicato dos Estivadores, Trabalhadores do Tráfego e Conferentes Marítimos 
do centro e sul de Portugal foi formado num acordo alcançado em 1998 que 
juntou três classes de trabalhadores, os Conferentes, Trabalhadores do Tráfego 
(Capatazia) e Estivadores. No dia 8 de janeiro de 2017 os sócios do Sindicato 
decidiram alterar o âmbito de centro e sul a nacional, passando o Sindicato a 
designar-se de SEAL. É um projeto ambicioso que requer muito mais traba-
lho, mas em termos de força sindical, a sua representatividade marcará a di-
ferença visto que neste momento temos sócios de 10 Portos Nacionais. O ano 
de 2016 foi um período de muita luta no Porto de Lisboa tendo o Sindicato de 
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Estivadores alcançado a Assinatura do Contrato Coletivo de Trabalho (CCT). 
Proveniente deste contrato surge a Comissão de Prevenção, Segurança e  
Higiene no Trabalho (CPSHT). O Porto de Lisboa é composto por sete empre-
sas de Estiva, uma Pool (A-ETPL – Associação - Empresa Trabalho Portuário 
do Porto de Lisboa) e empresas de trabalhadores avulsos, que colocam este 
tipo de trabalhadores no porto através da pool. Os trabalhadores para ingres-
sarem no trabalho portuário fazem uma formação inicial que lhes dará os co-
nhecimentos básicos do trabalho portuário. Ao longo dos anos através da pool 
ou no caso de terem ingressado nas empresas de estiva os trabalhadores fazem 
formação	específica,	capacitando	os	trabalhadores	de	competências	para	tra-
balharem em Gruas, RTG’s, Portainers.	Estes	ficam	capacitados	para	operar	
todo o tipo de máquinas que fazem parte da realidade portuária. A reciclagem 
na	formação	profissional	é	a	obrigatoriedade	prevista	na	Lei	102/2009,	de	10	
de	setembro,	onde	os	trabalhadores	cumprem	30	horas	de	Formação	Profissio-
nal. Para os estivadores a questão que se coloca é que tipo de planeamento é 
efetuado para este tipo de formação, que conteúdos programáticos são dados 
e se os mesmos são adquiridos ou não pelos formandos. O sindicato e Opera-
dores portuários - ao abrigo da Comissão de Prevenção, Segurança e Higiene 
no Trabalho (CPSHT) o Sindicato e os Operadores portuários têm a obrigação 
de recomendar medidas de segurança e higiene que promovam a melhoria 
de condições de trabalho e elimine ou minimize a exposição aos riscos deste 
tipo de trabalho. Contrariedade para a Comissão - ao longo dos tempos te-
mo-nos confrontado com imensos problemas para a comissão (CPSHT) ou 
devido à falta de agenda por parte dos nomeados pelos operadores portuários, 
o	que	 tem	adiado	a	definição	do	 regulamento	 interno	da	mesma,	quando	o	
sindicato propõe medidas de alteração de práticas, estas levam imenso tem-
po até serem analisadas devidamente, basicamente os processos são muito 
lentos, devido ao não total sentimento de compromisso pelos nomeados da 
parte dos operadores portuários. Mas como Sindicato esse é um dos papéis 
que temos, procurar que estas barreiras não se tornem intransponíveis, mas 
sim	alcançar	acordos	que	beneficiem	o	coletivo.	Contrariedade para o Esti-
vador - Os anos passam e o Estivador quer sair de casa e regressar, ninguém 
pensa que aquele poderá ser o último dia de trabalho no Porto, nesse sentido é 
muito complicado para o trabalhador não visualizar qualquer tipo de política 
de segurança, observar uma reduzida cultura de segurança, que se traduzem 
em inúmeras situações de acidentes de trabalho. As Autoridades para as con-
dições de trabalho raramente são confrontadas com a realidade do terreno, fa-
zendo com que as más condições sejam uma fonte de risco para o trabalhador. 
Urge	a	definição	de	ZERO acidentes nos Portos. Realidade no Terreno - os 
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trabalhadores no dia-a-dia são confrontados com formações dadas por cole-
gas de trabalho que poucas experiências têm nas funções que estão a dar essa  
formação, onde os conteúdos programáticos pouco interessam para a formação do  
trabalhador, continuando os trabalhadores especializados a trabalhar sem cer-
tificação	profissional,	sendo	muito	questionável	a	formação	adquirida.	Sen-
timento dos trabalhadores - existe um constante sentimento de falta de mo-
tivação dos trabalhadores seja pela falta de condições de trabalho, máquinas 
obsoletas ou pelas condições das infraestruturas nos portos. A exposição ao 
risco por parte dos trabalhadores é gritante e assustadora, criando um sen-
timento de revolta entre trabalhadores e patrões. SEAL e International Do-
ckworkers Council (IDC) - o SEAL procura através do IDC e do seu comité 
de Saúde, a partilha de experiências e de práticas de trabalho que se traduzem 
em segurança para os Estivadores. O IDC tem um papel fundamental na vida 
dos sindicatos, sendo um conselho de referência mundial que na atualidade 
representa cerca de 120 mil Estivadores por todo o mundo. O IDC tem uma 
agenda para assuntos que dizem respeito aos conteúdos relacionados com 
segurança e higiene no trabalho, onde os diversos nomeados dos diferentes 
sindicatos procuram a partilha de informação para que o trabalho do estivador 
possa ser o mais seguro possível. O IDC através dos seus representantes tam-
bém promove a regulamentação do trabalho portuário junto da Comunidade 
Europeia, dando voz a todos os anseios dos trabalhadores portuários. 

A Estrutura Sindical e as Lutas dos Estivadores  
dos Portos do Estado do Espirito Santo

José Adilson Pereira

A apresentação da Estrutura Sindical e as Lutas dos Estivadores dos Portos do 
Estado do Espírito Santo centra em pontos que visam promoção de um debate, 
tais como a Lei 12.815/2013 – Legislação Portuária do Brasil; a Negociação 
Coletiva; os Modelos de Contratação dos Trabalhadores – Avulsos e Vincula-
dos. A Lei 12.815/2013 para os trabalhadores foi uma repetição da lei 8.630/93 
com	 alguns	 pontos	 de	modificação	 como	 a	 possibilidade	 dos	Terminais	 de	
Uso Privativo movimentarem carga de Terceiros, afetando pesadamente o 
porto	público;	a	possibilidade	de	modificação	da	Área	de	Porto	Organizado	
dos portos, pelo Presidente da República; o CAP – Conselho de Autoridade 
Portuária passou a ser consultivo e se manteve os OGMOs (Órgãos Gesto-
res de Mão de Obra) constituídos pelos Operadores Portuários em cada porto  
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organizado. O capitulo VI da Lei normatiza o Trabalho Portuário incluindo o 
Treinamento do Trabalhador Portuário – Fóruns de Treinamento, inclusive com  
Treinamento	multifuncional;	a	Definição	de	Categorias:	Capatazia,	Estiva,	Con-
ferência de Carga, Conserto de Carga, Vigilância de Embarcações e Bloco; o Tra-
balho Portuário com Vínculo Empregatício por prazo indeterminado e Trabalho  
Portuário Avulso; a contratação com vínculo para as categorias acima se dará 
dentre os trabalhadores portuários avulsos registrados nos OGMOs. Ainda 
sobre	o	trabalho	portuário	define-se	que	os	Operadores	Portuários	não	pode-
rão ter trabalho temporário (empreiteiras) nos portos; as categorias passam a 
ser	categorias	profissionais	diferenciadas,	representação	dentro	e	fora	da	área	
de porto organizado; a lei continua vocacionada para a negociação coletiva, 
inclusive prevendo a negociação da Garantia de Renda Mínima previsto na 
Convenção 137 - OIT; determina que a  multifuncionalidade passa a ser nego-
ciada pelas partes; institui liberdade dos terminais privados para contratação 
de trabalhadores fora do sistema do OGMO. Diante das normatizações apre-
sentadas na Lei entende-se como pauta urgente a Negociação Coletiva. Para 
os trabalhadores portuários a negociação conjunta com todas as categorias é 
fundamental,	respeitando	suas	especificidades.	Como	início	é	necessário	or-
ganizar e planejar as negociações.  O Espírito Santo começa em maio o ter-
ceiro ciclo de negociação coletiva após a legislação 12.815/2013 e segue-se 
o princípio de que a legislação existe, tentado regulamentar o máximo por 
negociação coletiva. O caminho passa pelas soluções conjuntas das categorias 
e	quando	possível	diminuição	das	categorias	com	a	unificação	dos	sindicatos.	
A meta é trabalhar a integração nacional, e promover debate no Cinturão Su-
deste, na troca de experiência e boas práticas, com os portos de Santos, Vitó-
ria, São Sebastião, Rio de Janeiro, Angra dos Reis e Cabo Frio. Desenvolver 
estudos sobre as mesmas empresas em portos diferentes, bem como, a logís-
tica que integram portos diferentes. Neste contexto a organização de dados 
nacionais das negociações é fundamental. Sobre os Modelos de Contratação 
dos Trabalhadores Avulsos e Vinculados entende-se que não existe modelo 
bom ou ruim, seja trabalhadores avulsos ou vinculados, o capital vai buscar 
o melhor para ele reduzir o seu custo e aumentar os seus lucros. No Brasil 
tem como conviver com os dois modelos, o problema é que a mudança de 
um para outros tem o objetivo da precarização, ou seja, reduzir remuneração 
e direitos dos trabalhadores. Um passo na construção das ações coletivas se 
refere a organizar a gestão da mão de obra avulsa. É necessário o dimensio-
namento dos quadros de avulsos; estabelecer regras de escalação da mão de 
obra estabelecendo a assiduidade dos trabalhadores avulsos e o compromisso 
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no atendimento das requisições de trabalho, incluindo regras de afastamento; 
prática da multifuncionalidade; regras de acessos aos quadros; treinamento; 
garantia de renda mínima para os trabalhadores; pacote social e cooperativa de 
crédito dos próprios trabalhadores portuários. O Vínculo Empregatício deve 
constar	de	busca	da	representatividade	–	categoria	profissional	diferenciada;	
a negociação previa com os sindicatos; estabelecer regras de contratação e 
remuneração; e boas condições de trabalho. As ações dos sindicatos devem 
amparar-se em um conjunto que contenham as estruturas acima assinaladas 
contemplando as ações políticas, as negociações conjuntas com os trabalhado-
res; a representatividade para todos os modelos – avulsos e vinculados; a qua-
lidade da mão de obra, a integração sindical – regional, nacional e mundial, e 
a relação direta sindicato x terminais privativos. A organização nos locais de 
trabalho deve acontecer através de Comissões Técnicas, Comissões Operacio-
nais e Comissões de Saúde e Segurança. O empenho em soluções para orga-
nização e fortalecimento dos sindicatos (em tempos de crise) e sua estrutura 
sindical se apresenta como um caminho que inclui a coletividade de trabalha-
dores nos portos, por exemplo, a criação de um coletivo como na Intersindical 
da Orla Portuária–ES. Finalizando a apresentação procura-se apresentar os 
resultados de ações do Sindicato dos Estivadores dos Portos do Estado do Es-
pirito que já assinou a Convenção Coletiva de Trabalho conjuntamente entre 
todos os sindicatos portuários do Estado. Importante ressaltar que o Sindicato 
fechou todos os acordos coletivos de trabalho pela segunda vez depois da 
lei 12.815/2013, antes da reforma trabalhista que foi em novembro de 2017.  
De 2013 até o momento (2018) aumentou-se a remuneração em 50% para 
todas as atividades nos portos do Espirito Santo. Foi estabelecido o pacote 
social para o trabalhador avulso com o fundo social de 23% incluindo plano 
de saúde para associado e cônjuge, inclusive aposentados, plano de comple-
mentação de aposentadoria, fundo de Treinamento; e encontra-se em constru-
ção o Fundo de Garantia de Renda Mínima. O Sindicato pauta-se em valores  
definidos	para	sua	estrutura,	possui	cooperativa	de	crédito	e	iniciou	um	projeto	 
de relação direta Sindicato x Portocel conferindo maior poder ao Sindicato.  
Embora tenha-se avanços na constante construção do Sindicato, vivemos 
momentos de preocupações geradas pela política nacional brasileira, pois o 
governo Temer está estruturando 80 propostas de mudança da legislação por-
tuária. Também ainda está sendo colocado em prática a reforma trabalhista 
e	não	se	tem	um	quadro	finalizado	sobre	como	esta	reforma	irá	afetar	nosso	
mercado	de	trabalho.	Tem	se	apresentado	a	terceirização	na	atividade	fim	fato	
que amplia a possibilidade em usar terceirizados nos portos. Por outro lado, é  
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problemático	o	financiamento	dos	sindicatos	com	a	retirada	do	imposto	sindical	 
obrigatório. Nesta conjuntura político-econômica nos perguntamos: qual será 
nosso próximo governo na crise institucional em que nos encontramos? Dian-
te	do	contexto	reafirma-se,	já	apontado	acima,	a	importância	da	organização	
dos trabalhadores e o fortalecimento de nossa estrutura sindical.

O Papel das Instituições no Movimento Sindical

Josué Amador da Silva

A	Fundacentro	 foi	 criada	oficialmente	 em	1966	 e	 teve	os	primeiros	passos	
de sua história dados no início da década, quando a preocupação com os al-
tos índices de acidentes e doenças do trabalho crescia. Já em 1960, o Go-
verno brasileiro iniciou relações com a Organização Internacional do Traba-
lho	(OIT),	com	a	finalidade	de	promover	estudos	e	avaliações	do	problema	e	
apontar soluções que pudessem alterar esse quadro. Em 1974 a Fundacentro 
é vinculada ao Ministério do Trabalho e ampliando sua atuação implanta, em 
1981, o Centro Técnico Nacional em São Paulo. Na atualidade se organiza 
em centros Estaduais, Regionais e Escritórios de Representação. O escritó-
rio de Representação da Fundacentro na Baixada Santista foi instalado em 
3 de julho de 1978, abrangendo as cidades de Santos, São Vicente e Cuba-
tão, com o objetivo de levantar as condições de trabalho e exposição a riscos  
ambientais na Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA), e em Cubatão  
visando realizar estudo sobre Insalubridade e Periculosidade. A Fundacentro 
Santos teve um grande papel na Comissão Regional do Benzeno no Litoral 
Paulista	 no	 sistema	 tripartite	 atuando	 na	 Cosipa	 e	 na	 Refinaria	 Presidente	
Bernardes	(RPBC).	Os	profissionais	da	Fundacentro	também	atuaram	sobre	
a prevenção de acidentes químicos e ergonômicos e na elaboração da Norma 
Regulamentadora	29.	Em	2011,	a	Fundacentro	Santos	foi	desativada	fisica-
mente, porém os técnicos quando solicitados para fazer algum estudo, pesqui-
sa ou até mesmo palestras estavam sempre presente na Região Metropolitana 
da Baixada Santista para atender as demandas. Em abril de 2012 toma posse 
na Fundacentro Josué Amador, Metalúrgico de Santos e Dirigente Sindical 
por dois (2) Mandatos (2006 – 2009) e (2009 – 2012). Em 2013, motivado 
pelo excelente relacionamento com o Movimento Sindical da Baixada San-
tista e orientado por dois (2) Servidores Paulo Barros e Suely (em memoria), 
constroem uma agenda com a Presidente da época Maria Amélia Gomes Reis 
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e	mais	 de	 20	 Sindicatos	 da	Baixada	 Santista,	 finalizando	 a	 reunião	 com	 o	
compromisso da reativação do Escritório de Representação da Fundacentro 
Baixada Santista. A Região Metropolitana da Baixada Santista é um grande e 
excelente Laboratório de Pesquisa em Segurança e Saúde dos Trabalhadores, 
pois nessa região são exercidas todas as atividades econômicas do País, por 
exemplo, a Siderurgia, a Metalurgia, a Petroquímica, a Química, a Portuária, 
a Aquaviária, a Aeroviária etc. Ressaltamos que a Região Metropolitana da 
Baixada Santista é composta por nove cidades: Santos, São Vicente, Guarujá, 
Cubatão, Praia Grande, Bertioga, Itanhaém, Peruíbe e Monguaguá. A maior 
das cidades é Santos e em seu território encontra-se o maior Porto da América 
Latina: o Porto de Santos. Entre os anos de 2014 a 2018, iniciaram-se os pro-
cedimentos administrativos para desenvolver a reforma do espaço físico da 
Fundacentro Baixada Santista (em imóvel cedido pelo SPU), a qual caminha 
para	a	finalização.	Paralelamente	também	foram	iniciadas	as	ações	 técnicas	
efetivadas	em	palestras,	reuniões,	pesquisas,	oficinas	de	trabalhos,	seminários,	
congressos etc. A construção das ações da Fundacentro, no geral e na Baixada 
Santista, tem estreita relação com o movimento sindical, uma vez que este é 
o aliado para discussão sobre melhores condições de trabalho e vida digna no 
trabalho. Os trabalhadores são os conhecedores de seu trabalho que comparti-
lhado com os técnicos e pesquisadores da Fundacentro podem gerar ações que 
venham a transformar o trabalho. A relação com os sindicatos deve ser cons-
truída privilegiando interesses mútuos e compartilhamento de conhecimento. 
Não se constrói transformação no trabalho sem uma ação conjunta, lembrando 
que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se 
sonha junto é realidade.

Acidentes de Trabalho no Porto de Santos

Maria de Fátima Ferreira Queiróz

Os portos sofrem transformações com o avanço tecnológico a partir da entrada 
do contêiner, na década de 60, século XX, e com a reestruturação do capital 
que atinge os portos, pois estes se colocam em lugar de destaque na econo-
mia globalizada. O trabalho portuário passa então por mudanças, porém se 
mantem como um trabalho sob riscos de acidentes e doenças relacionadas ao 
trabalho, coexistindo velhas e novas formas de trabalhar. A modernização dos 
portos tem ritmo lento em alguns países e /ou regiões e conservam modos de 
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trabalho relacionados a antigas e novas tecnologias. O que se confere é que 
acidentes ocorrem nos portos uma vez que se trabalha com cargas pesadas e 
suspensas e com falta de atenção das empresas no que diz respeito a segurança 
e saúde dos trabalhadores portuários. No porto de Santos as principais cargas 
movimentadas vêm do setor sucroalcooleiro. Em 2009 o movimento de açú-
car, soja e milho foi de 31, 1 milhões de toneladas e em 2101 representaram 
34,8 milhões de toneladas. O contêiner aparece como principal produção, ao 
lado do açúcar, soja e milho, apenas em 2013. Já em 2014, de acordo com o 
relatório da Codesp (companhia docas do estado de São Paulo) os terminais 
de contêineres apresentaram desempenho superior aos dos complexos por-
tuários do mundo, como Roterdã, na Holanda e Hamburgo na Alemanha, ao 
atingir a média de 104 movimentos por hora. Neste contexto, trata-se aqui  
de apresentar pesquisa com abordagem quantitativa, que estuda o acidente de  
trabalho com os trabalhadores, avulsos e vinculados do porto de Santos. A 
pesquisa denominada “Investigação dos Acidentes de Trabalho e Doenças 
Relacionados	ao	Trabalho	no	Porto	de	Santos	entre	2009	–	2013”	com	finan-
ciamento do CNPq-Processo n° 476248/2012 teve como objetivo conhecer a 
prevalência de acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho ocor-
ridos com trabalhadores portuários do Porto de Santos, avulsos e contratados 
pelas operadoras/agências, no período de 2009 a 2013, considerando um Porto 
em processo de modernização. O método incluiu a coleta de dados da Comu-
nicação de Acidente de Trabalho – CAT, geradas em dois cenários no nível 
nacional (Sistema CAT do INSS) e no nível local, cidade de Santos (Órgão 
Gestor de Mão de Obra-OGMO). Foi construído um banco de dados contendo 
variáveis selecionadas a partir da CAT. A coleta de dados foi desenvolvida no 
período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015. Foram analisadas 1.443 Co-
municações de Acidentes de Trabalho, dentre os quais 95,8% eram homens e  
4,2% mulheres. Vale ressaltar que no Porto de Santos as mulheres não trabalham 
no navio ou no cais, exceto as amarradoras de navios, mas sim no setor de reta-
guarda nos escritórios das empresas ou no setor de segurança e saúde no traba-
lho. Das comunicações analisadas 732 CATs eram de acidentes com os traba-
lhadores contratados por operadores portuários/empresas portuárias, incluindo 
os avulsos que se encontravam neste regime de contrato por tempo indetermi-
nado, e 711 CATs referentes aos trabalhadores avulsos do sistema OGMO do 
Porto de Santos. Detectou-se 1117 (77,4%) acidentes típicos, 315 (21,8%) aci-
dentes de trajeto e 11 (0,8%) doenças relacionadas ao trabalho. Atenta-se para 
a baixa porcentagem de registros de doenças relacionadas ao trabalho. Dos aci-
dentes	notificados	63,3%	(914)	geraram	afastamento	do	trabalho.	Conclui-se	 
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que apesar da introdução de novas tecnologia os acidentes continuam ocor-
rendo no Porto de Santos. Novas formas de trabalho são acompanhadas por 
novos riscos. Conhecer o trabalho e as formas de lesões e adoecimentos que 
podem gerar é um passo do caminho a ser percorrido para estruturar ações de  
promoção e prevenção em saúde no trabalho, principalmente pelas empresas 
que operam nos portos. Por outro lado, é importante que os trabalhadores 
organizados em seu movimento sindical conheçam os acidentes e doenças 
decorrentes do trabalho para que possam compreender a magnitude destes 
eventos indesejados e lutar para transformar a realidade dos trabalhos nos 
portos no que diz respeito não só a garantia de emprego/trabalho, de salário, 
mas sim a garantia de emprego com qualidade de vida no trabalho.

A Estrutura Sindical Argentina e as Lutas  
dos Trabalhadores Portuários

Mauricio Hector Zarzuelo

Ao escrever informo aos leitores que tenho uma prática de sindicalista e só 
me expresso, no dia a dia, em assembleias, portanto não tenho a prática aca-
dêmica, sou assembleísta e orgulhoso em ser um trabalhador portuário. Porém 
tentarei	aqui	descrever	os	processos	de	luta	dos	trabalhadores	portuários	filia-
dos ao IDC, na América Latina, e os trabalhadores e lutas argentinas. Pertenço 
ao porto de Dock Sud na região de Buenos Aires. Escrevo a partir do lema do 
International Docworkers Council – IDC: “Nunca mais caminharemos sós”. 
Então nos cabe perguntar, lembrando que esta é uma associação nasceu há 20 
anos atrás, antes caminhavam só os trabalhadores portuários? Não havia quem 
os	representasse?	E	temos	que	refletir	que	o	IDC	nasce	através	da	traição	de	
dirigentes sindicais que não apoiaram a luta dos trabalhadores de Liverpoool. 
E neste marco um “punhado” de sindicatos combativos criaram o que é o con-
selho internacional de trabalhadores portuários. Em 20 anos passa-se de um 
“punhado” a milhares de trabalhadores, de 5 a 100 sindicatos. Seguramente 
a diferença radica na ideologia dessa nova organização. Somos “assembleia-
rios”, participam todos os trabalhadores e por isso não há traição. Quando 
há burocracia sindical ocorre traição; sindicato que não luta trai. Porque o 
sindicato está “armado” para lutar, e neste caso para ir contra os patrões. E 
neste marco estamos há 4 anos construindo o IDC em América Latina e perce-
bendo também as diferenças que temos, cultural, práticas e ideológicas, com 
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os estivadores da Europa. Lembramos que nós latinos passamos por ditaduras 
militares, governos neoliberais que nos destruíram, não deixaram nada, não 
deixaram um só sindicato portuário em América Latina em pé.  E o que se 
passou? Quando em toda América Latina haviam 2 sindicatos, um em em-
presa estatal e outra da empresa privada, hoje nos encontramos em uns 100 
sindicatos portuários e lamentavelmente não se discute isso. Não podemos 
avançar, pois a necessidade dos trabalhadores portuários é só uma. Não se 
explica que em um terminal portuário haja 5 sindicatos e 3 federações. Por 
exemplo, em Buenos Aires tem um porto com 11 sindicatos e 3 federações. 
Isto que nos deixou a ditadura, o movimento portuário de América Latina 
dividido e atomizado. Partimos da premissa que a união dos trabalhadores 
em um único sindicato é a melhor forma de lutar por melhores condições de 
trabalho. Quais são os interesses da classe trabalhadora? Um. Quantos sindi-
catos portuários devem haver? Um. Não pode existir mil, cem, sindicatos. No 
Chile, por exemplo, além da Argentina, tem-se uma quantidade de sindicatos. 
Ora vejam, na constituição destes sindicatos aparecem interesses pessoais, 
ideológicos, que assassinam o interesse dos trabalhadores. É importante que 
todos os trabalhadores se unam em um só sindicato, senão estaremos fomen-
tando divisões. Isto é o que querem o inimigo, dividir-nos para que se perca 
a nossa luta. E não só pelejamos contra as multinacionais, com os patrões, 
mas também pelejamos (IDC), em muitos casos, contra o ITF (International 
Transport Workers’ Federation – Federação Internacional dos Trabalhadores 
no Transporte) que desenvolvem traição às lutas em cada um dos portos que 
estamos. Isto não pode ser. Há 4 anos atrás 12 trabalhadores paraguaios da liga 
da orla marítima portuária foram encarcerados. Em Paraguai há uma ditadura 
eterna. Cada dirigente sindical que cai preso está condenado a 20-30 anos. 
Neste caso conversamos com o responsável do ITF (em América Latina) para 
que se desenvolvesse uma ação comum para a liberação de todos os presos.  
Fomos os únicos que se apresentaram para exigir às autoridades paraguaias 
a libertação dos presos, com uma pressão internacional e da América Latina. 
O primeiro porto que parou em solidariedade ao Paraguai foi o Uruguai.  O 
ITF nunca apareceu. E os companheiros hoje estão livres depois de 4 meses 
encarcerados, com sentença, conseguimos com a pressão internacional que os 
companheiros fossem libertados. Ditos exemplos de traições são muitos na 
América Latina. Há 3 anos atrás, no Peru, Porto de Callao, os companheiros 
tiveram	uma	greve	(uma	parada	geral).	A	marinha	mercante	afiliada	ao	ITF	
pressionou os estivadores para conter a luta, a greve. E assim é em América 
Latina. Recordamos ainda que em 7 de junho, pela primeira vez, os estiva-
dores levaram uma proposta para uma mesa de diálogo com o ITF, propondo 
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parada (greve) de uma hora, todos juntos, em todo o mundo. A greve de uma 
hora tinha como objetivo dizer e advertir as multinacionais que estamos em 
luta	e	alerta.	Os	únicos	que	cumpriram	a	parada	foram	os	afiliados	do	IDC.	
Temos sim diferenças ideológicas. Posso dizer que o IDC é solidário, esta é 
uma	diferença.	O	que	posso	refletir	sobre	Argentina	é	que	estamos	enfrentan-
do uma etapa política dramática. Hoje em Argentina o grupo que está no poder 
e o governo em nosso país são uma oligarquia parasitária e altamente con-
centradores	de	capital	financeiro,	objetivamente	enfrentando	aos	interesses	da	
maioria do povo, organizando mais do que nunca as necessidades da resolução 
da contradição de nossa pátria, do continente, de nosso mundo que é único.  

Portos e Cidades: Intercâmbio Comercial entre  
os Portos do Espírito Santo e Porto de Las Palmas

Nicélio do Amaral Barros

Trata-se de uma pesquisa de caráter preliminar, desenvolvido a partir da li-
nha de pesquisa “Portos e Cidades”, desenvolvida pela CODESA (Compa-
nhia Docas do Espírito Santo). Seus objetivos são dois: a) levantar e produzir 
fontes acerca do trânsito de mercadorias, importação e exportação, entre os 
Portos de Vitória (e seus diversos Terminais públicos, privados e de concessão 
pública), de Tubarão (Companhia ArcellorMittal) e de Praia Mole (Compa-
nhias VALE, Aços Gerdau e Usiminas) e o Porto de Las Palmas, situado na 
ilha de Gran Canária de Las Palmas, no arquipélago espanhol das Ilhas Caná-
rias e; b) apontar os níveis percentuais de mercadorias exportadas para o Porto 
de	Las	Palmas,	que	têm	como	seu	destino	final	dezenas	de	Portos	da	África	
Ocidental, localizando o nome e o país em que cada um deles são situados. A 
metodologia utilizada embasa-se na análise de dados agregados de trânsito de 
mercadorias (contêineres e granéis), carregadas e descarregadas, entre os Por-
tos de Vitória, Tubarão, Praia Mole e de Las Palmas. A natureza das principais 
fontes pesquisadas se dão a partir de dados gerais de mercadorias e de navios 
disponíveis em: a) Memórias Anuais do Porto de Las Palmas (entre 2000 e 
2014); b) nos Relatórios Anuais dos Portos pesquisados do Espírito Santo; 
c) nos Relatórios, igualmente anuais, do Sindicato das Agências Marítimas 
do Espírito Santo (Sindamares) e; d) Dados da empresa marítima Mediter-
ranean Shipping Company (MSC), localizados na cidade de Vitória, capital 
do Estado do Espírito Santo (Brasil) e na cidade de Las Palmas de Gran Ca-
nária, nas Ilhas Canárias (Espanha). As principais empresas operadoras deste  



50

fluxo	marítimo	comercial	até	agora	 levantadas	são	as	 seguintes:	Mediterra-
nean Shipping Company (MSC), Safmarine España, SADECO, A. Perez y 
Cia., Maersk Sealand, Fred Olsen e Paukner Marítima. Em geral, os dados até 
aqui coletados apontam que no ano de 2000, o trânsito de mercadorias entre 
os Portos que fazem parte do escopo da pesquisa foi de 59.405 toneladas. Em 
2004, esse trânsito evoluiu para 289.435 toneladas. No ano de 2006 alcançou 
o	número	de	479.	845	toneladas.	Por	fim,	a	média	levantada	até	o	momento,	
entre os anos de 2008/2014, elevou-se para um trânsito foi de 1,1 milhão de 
toneladas. Esses dados carecem ainda de serem coligidos mais detalhadamen-
te,	com	a	finalidade	de	se	chegar	a	termos	íntegros.	Os	principais	Portos	da	
África Norte Ocidental que importaram mercadorias do Porto de Las Palmas, 
exportadas originalmente dos Portos de Vitória, Tubarão e Praia Mole que 
surgiram	no	decorrer	da	pesquisa	são	os	de	Abidjan	(Costa	do	Marfim),	Tincan	
Lagos (Nigéria), Dakar (Senegal), Lagos (Nigéria), Freetown (Serra Leoa), 
Conakry (Guiné), Tema (Gana), Bissau (Guiné-Bissau), Lomé (Togo) e Coto-
nou (Benin). A pesquisa, no âmbito de seu recorte temporal, ainda carece de 
uma análise pormenorizada das políticas desenvolvidas pelo governo brasilei-
ro – em diferentes gestões – em relação a países, sobretudo da região ocidental 
da	África.	Em	média,	nos	últimos	dez	anos,	esse	trânsito	significou	cerca	de	
3,62% das movimentações do Porto de Las Palmas e 1,45 das movimentações 
conjuntas dos Portos de Vitória e de Tubarão. Logo após dos Portos de Santos 
e do Rio de Janeiro, os Portos do Espírito Santo se colocam na terceira posi-
ção no comércio Brasil/Ilhas Canárias. O crescimento dos investimentos do 
governo e de empresas brasileiras na África Ocidental e o aumento do comér-
cio bilateral com a Espanha estão entre os principais fatores para os números 
apontados. Portanto, se faz necessário a continuidade da Pesquisa, procurando 
contribuir para ampliar as parcerias entre o universo portuário – autoridades, 
sindicatos, operadores, entre outros – e o universo acadêmico, incrementando 
estudos e seminários internacionais sobre o tema.  

Ações da Comissão de Prevenção de Acidentes  
no Trabalho Portuário

Ordilei Apolinário

Trataremos de apresentar a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais 
que são tópicos que vêm ganhando cada vez mais importância dentro das ati-
vidades portuárias. Neste caminho a Comissão de Prevenção de Acidentes 
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no Trabalho Portuário (CPATP) é um importante instrumento que oferece 
aos trabalhadores medidas para prevenir acidentes e melhorar a qualidade do  
ambiente de trabalho. A CPATP está instituida na NR 29, Norma Regulamen-
tadora da Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. De acordo com o item 
29.2.2	 o	OGMO,	 os	 empregadores	 e	 as	 instalações	 de	 uso	 privativo	 ficam	
obrigados a organizar e manter em funcionamento a CPATP, que tem como 
objetivo observar e relatar condições de riscos nos ambientes de trabalho e 
solicitar medidas para reduzir até eliminar ou neutralizaros riscos existentes, 
bem como discutir os acidentes ocorridos. O resultado das discussões são en-
caminhados ao Serviço Especializado em Segurança e Saúde do Trabalhador 
Portuário (SESSTP), ao Orgão Gestor de Mão de Obra – Avulsa (OGMO) 
ou empregadores, solicitando medidas que previnam acidentes semelhantes 
e ainda, orientar os demais trabalhadores quanto a prevenção de acidentes. 
Sua constituição é de forma paritária por representantes dos trabalhadores 
portuários com vinculos empregaticios por tempo indeterminado e avulsos 
e por representantes dos operadores portuários  e empregadores. No porto de 
Santos dividimos as funções, não são todas para os estivadores, cada catego-
ria trabalha na sua função para que nas reuniões da CPATP possam chegar 
ao operador e para solucionar problemas que todos temos, tanto no terminal 
na parte de terra, parte do maquinário e parte de bordo do navio. No que se 
refere a representação dos trabalhadores no porto de Santos são 9 categorias, 
incluido os estivadores. Os outros segmentos de trabalhadores portuários se 
dividem em trabalhadores de capatazia, que trabalham do portão até o costa-
do do navio, os operadores de empilhadeiras, os consertadores de carga que 
vão a bordo do navio, conferentes de carga e descarga que trabalham antes 
do navio (de frente no costado), encarregado de capatazia (feitor), trabalha-
dores de bloco que trabalham na peação e despeação de carga a bordo do 
navio (complementam o trabalho do estivador), o rodoviário e o vigia de bor-
do. Na CPATP tem-se então 9 representates titulares dos trabalhadores e 9 
representantes suplentes e também o mesmo número para os representantes 
dos operadores portuários. Estes delegam aos seus técnixcos de segurança 
esta representação. A CPATP desenvolve seu trabalho tentando ajudar o ope-
rador portuário a visar o melhor para o Trabalhador Portuário Avulso (TPA) 
em todas as suas categorias, todos os segmentos. Não tem-se mostrado uma 
tarefa	fácil,	ou	seja,	encontra-se	dificuldades.	Muitas	vezes	o	operador	por-
tuário, não sabe-se se por desconhecimento, não age de acordo com às suas 
responsabilidade. Por exemplo, quando um trabalhador portuário se aciden-
ta naquelas seis horas que está engajado em determinada operação, ele não 
tem respaldo do operador portuário responsável pela operação. O trabalhador 
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é colocado na ambulância e levado ao hospital. A CPATP trabalha então na  
direção de imputar na mente do operador portuário de Santos que assuma as suas  
responsabilidades com o trabalhador portuário, que ele ofereça melhores con-
dições de saúde e segurança para os trabalhadores e um feedback para os aci-
dentes ocorridos no porto, que contineum atendendo o trabalhador no hospital 
e em casa. Que sejam mais transparentes nas questões dos dados de acidentes. 
A CPATP também tem trabalhado para que sejam criadas emendas na NR 29, 
pois tem-se apresentado no porto navios com material corroido, por exemplo 
cabos de içamento e material de estivagem totalmente sucateado. É necessário 
ter	uma	classificação	por	orgão	competente	da	qualidade	dos	materiais	utili-
zados	a	bordo,	verificar	se	estes	materiais	estão	bons	ou	não	para	se	realizar	o	
trabalho portuário. O armador tem de se comprometer a trocar todo o material 
necessário para a segurança dos trabalhadores a bordo e no costado. Neste ano 
de 2018 houveram incidentes com rompimento de cabos de aço no trabalho 
com a celulose e no trabalho com o granel, felizmente sem acidentados. A 
CPTAP tem registro que em 2016 ocorreram o total de 54 acidentes no porto 
de Santos (28 sem afastamento e 26 com afastamento), em 2017 foram 42 ( 
17 sem afastamento e 25 com afastamento) e em 2018 até o momento (abril) 
foram 14 acidentes (8 sem afastamento e 6 com afastamento). É importante 
destacar que são os trabalhadores que estão sob o spreader, sob o grab e não 
os operadores portuários. Na cultura da produção a que está submetido o tra-
balhador, ele até percebe problemas, porém tem que trabalhar pois é exigido 
a produção e sempre o trabalhador acredita que não vai acontecer um aciden-
te, e as vezes acontece. A CPATP está sempre em debate com as operadoras 
portuárias sobre as questões de segurança e saúde. Os trabalhadores que estão 
no porto de Santos o viram crescer, se modernizar, mas não tem visto o porto 
criar segurança para o trabalhador portuário. A CPATP tem buscado diálogo 
com as operadoras portuárias e é necessário que as operadoras entendam que 
o trabalhador portuário, desde o momento que ele engajou na operação dela, é 
de extrema responsabilidade do operador, tanto no manuseio do equipamento 
ou de um acidente. Trabalhadores e operadadores tem que ter em mente que 
é necessário vir e voltar do trabalho com vida e com saúde, e sobre para esta 
conscientização que a CPATP tem investido. 

Consulta

Manual Técnico da NR-29 –Segurança e Saúde no Trabalho Portuário. Fun-
dacentro, 2014. 
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Ações do Comitê de Saúde do IDC-International  
Dockworkers Council

Rafael Egea

Para	o	International	Dockworkers	Council	–	IDC	a	segurança	significa	segu-
rança no local de trabalho - segurança no trabalho. Assim, reduzir a taxa de 
acidentes	nos	portos	é	um	dos	principais	desafios	do	IDC	nos	próximos	anos.	
Isso se refere aos portos de todo o mundo. Com a intenção de desenvolver 
as ações, o IDC tem um Comitê de Saúde e Segurança nas diferentes Zonas 
IDC (Zona Européia, Zona Africana, Zona da Costa Oeste Americana, Zona 
da Costa Leste Americana, Zona América Latina e Caribe e Zona Oceânica). 
O trabalho do Comitê iniciou-se principalmente restrito à Zona Europeia. A 
decisão de expandir o Comitê para todas as áreas do IDC mostra a extensão 
do compromisso da organização em reduzir os acidentes. O Comitê tem sua 
própria seção no site do IDC. Esta seção foi projetada para ser um ponto de 
encontro entre trabalhadores portuários de todo o mundo. Inclui informações, 
documentos	e	fotografias	sobre	prevenção	de	acidentes.	O	objetivo	básico	é	
que os responsáveis pela segurança do trabalho nos diversos portos e trabalha-
dores em geral tenham informações atualizadas disponíveis sobre os últimos 
estudos sobre acidentes de trabalho, juntamente com as medidas adotadas para 
reduzi-los. A Coordinadora de Trabajadores del Mar (CTM) tem estruturado 
sua atuação de prevenção de acidentes e segurança no trabalho nos portos 
espanhois, contribui na estrutura dos Comitês do IDC, segue um modelo que 
se ampara em níves de ação. O objetivo na comunicação que se desenvol-
ve no “Seminário Internacional sobre Trabalho Portuário e Sindicalismo em 
Tempos de Crise” é apresentar os diferentes níveis de ação dos trabalhadores 
na prevenção em portos espanhóis/europeus, com base nas açoes da CTM. 
Uma primeira abordagem acontece com os (1) Delegados de Prevenção que 
são escolhidos entre os representantes dos trabalhadores. Juntamente com os 
técnicos das empresas, constituem a comissão de prevenção. São realizadas 
reuniões semanais para investigar acidentes, rever os incidentes e o estado 
das máquinas, melhorar as condições dos trabalhadores (trabalho dia a dia). 
Outro nivel de atuação é representado pelo (2) Comitê de saúde e segurança 
da empresa / porto que é um órgão formal onde as decisões organizacionais 
em relação à prevenção são tomadas. As ações se desenvolvem junto às (a) 
empresas de armazenamentos com o desenvolvimento de análise de resulta-
dos / estatísticas, vestuário, EPIs, planejamento anual e  com as (b) empresas 
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de estiva nas quais ocorre a reunião de coordenação entre empresas. Compõe 
as ações as (3) Reuniões de delegados portuários onde ocorre a participa-
ção só de trabalhadores em um trabalho conjunto com outros grupos. Nestes 
momentos	 	 tenta-se	 analisar	 e	 definir	 as	 condições	 de	 segurança	 no	 traba-
lho. No âmbito da  (4) Prevenção da Coordinadora de Trabajadores del Mar 
da Comissão Nacional (NTP-Nota Técnica Preventiva- trabalho em alturas)  
atuam os Delegados da Coordinadora de todos os portos. A NTP é o nome 
da norma que trabalha-se conjuntamente com as empresas e os organismos 
públicos, para regular o uso das cestas de seguridade.Realiza-se reuniões a 
cada 3 meses e discutem localização dos portos, revisão de acidentes e pro-
movem (ou decidem) dia de treinamento. Inclui-se nas ações a participação 
na (5) Comissão do setor de prevenção, que surge do acordo com empresas no 
nível nacional, e que é equivalente a um Comitê de Saúde e Segurança, porém 
no nível nacional. Nesta esfera de atuação se desenvolvem os Protocolos de 
Segurança comuns a todos os portos. São realizados neste âmbito os Acordos 
mínimos. Na organização interna do IDC - International Dockworkers Coun-
cil constituiu-se um (6) Grupo de trabalho para a prevenção do IDC que conta 
com reuniões de trabalho do IDC Europa, compartilhamento de melhorias de 
segurança, análise de acidentes, preparação de reuniões do Diálogo Social. 
Finalizando, envolvendo os atores sociais nos portos, o IDC participa no (7) 
Diálogo social em reuniões com empregadores europeus e com a Comissão de 
Transportes da União Europeia. Nesta esfera são discutidas questões legisla-
tivas de importância vital, porém o processo é lento por implicação de outros 
agentes. O Diálogo Social acontece com as reuniões tripartites em Bruxelas 
entre sindicatos, empresarios e Comisão de Transportes da União Europeia. A 
prática na atuação em Comitê de Saúde e Segurança tem se apresentado como 
um importante caminho na consolidação das ações de prevenção de acidentes 
e segurança nos portos da Espanha, e Europa, pois envolve o estivador na vi-
gilância nos ambientes de trabalho, na promoção de saúde, na discussão sobre 
condições de trabalho e  na participação no âmbito mais geral de discussão das 
legislações e no Diálogo Social. A criação de Comitês de Saúde e Segurança 
em todas as Zonas do IDC é uma ação que pretende congregar todos os portos 
mundiais na luta por redução de acidentes e melhores condições de trabalho. 
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A Estrutura Sindical Espanhola e as Lutas  
dos Trabalhadores Portuários

Rafael Egea

A apresentação aborda a estrutura sindical em Espanha, da Coordinadora del 
Trabajadores del Mar (CETM) também conhecida como “La Coordinadora”, 
sindicato ao qual pertenço. Na Espanha há 34 portos, aproximadamente 6.500 
estivadores, e La Coordinadora representa 85% dos estivadores em todo o 
país, toda a Espanha. La Coordinadora representa a todas as categorias dos 
trabalhadores dos portos, dos estivadores. Não se tem sindicatos por catego-
rias,	estão	todos	unificados	em	um	único	sindicato.	De	acordo	com	a	organi-
zação territorial divide-se o país em 5 zonas [Norte, Catalana-Balear, Levante, 
Andalucía (Ceuta e Milla) e Canária] com os responsáveis por cada uma delas 
e realiza-se reuniões periódicas visando o segmento da atividade sindical de 
cada porto. A Coordinadora nasce em 1978, é um sindicato relativamente jo-
vem, e nasce como reação contra o sindicalismo tradicional que se estabeleceu 
anteriormente em Espanha. O conceito de sindicalismo na Coordinadora é 
um pouco diferente do típico, por exemplo o Sindicato dos Transportes que 
existe em Espanha, que são sindicatos generalistas. Os delegados dos portos, 
na Coordinadora, não são liberados, trabalham para o porto e para o sindica-
to. Esta estruturação se deve à necessidade contínua de contato com o dia a 
dia do trabalho. La Coordinadora é uma organização democrática, de classe, 
cujo organismo de máxima decisão é a assembleia. É na assembleia que os 
trabalhadores	tomam	a	última	decisão	em	cada	momento	crucial	dos	conflitos	
que ocorre na Espanha. Ressalta-se que nos portos espanhóis não existem es-
tivadores (trabalhadores nos portos) contratados em regime de tempo indeter-
minado (vinculados às empresas). Há dois tipos de trabalhadores: aquele que 
está na pool (OGMO), porém com seguridade social, garantias de descanso, 
pagamentos, etc, e em cada dia trabalha em diferente empresa; e o restante 
dos trabalhadores são os eventuais (avulsos) que é uma empresa de trabalho 
temporal que cobre altas e baixas do trabalho no porto. O trabalho é o mesmo 
salário para os dois tipos de trabalhadores independentemente de quem realiza 
o	trabalho,	se	é	um	trabalhador	fixo	ou	um	trabalhador	eventual,	porque	o	con-
venio com o porto é só um e todas as condições são as mesmas em qualquer 
empresa para qualquer trabalhador. A única diferença está na seguridade social 
que tem o trabalhador da pool e o trabalhador eventual. Para este, o dia que 
não trabalha não tem salário. É importante desenvolver uma breve explicação 
sobre	o	conflito	vivenciado	nos	portos	nos	últimos	anos.	Desde	2003	a	União	
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Europeia	–	UE	percorre	o	objetivo	de	destruir	a	profissão	de	estivadores	na	
Europa, porque entendem que os sindicatos da estiva são muito potentes e 
que estão controlando um setor muito estratégico das produções para os di-
ferentes países da Europa. E não podem permitir isso. Para a União Europeia 
o poder tem que estar nas mãos dos empresários, dos que têm o poder e não 
nas mãos dos trabalhadores. Então iniciou-se uma campanha de ataque em 
nível europeu que teve como resultado os Ports Packages. De 2003 até 2006 
foram diretivas europeias que foram rechaçadas no Parlamento. São as duas 
únicas diretivas na história europeia que foram rechaçadas, uma conquista 
como consequência da ação estratégica dos estivadores em Estrasburgo e 
Bruxelas. E agora que há visto que este sistema de ataque global em toda a 
Europa não funciona iniciaram um ataque país por pais e a forma de ação que 
decidiram foi começar pelos mais débeis. Começaram pela Grécia, venderam 
a maioria dos terminais e dos portos a interesses econômicos, neste caso a 
Argentina (Cosco). Continuaram com Portugal e agora chegaram a Espanha, 
pois pensam dividir-se os estivadores para conseguir o que não conseguiram 
com os ataques globais. Por isso os sindicatos entendem que a luta passou a 
outro nível e é muito importante, é imprescindível, a unidade em sindicatos no 
nível nacional, porém o inimigo dos estivadores, em muitas ocasiões, já não 
está em nosso país. Há uns 20 anos atrás a fortuna dos empresários dos portos 
eram locais (de origem nacional), na Espanha era assim. Agora os diretores 
dos terminais estão no porto, mas quem toma as decisões está na Suíça, está 
em Londres. Isso faz com que a defesa dos estivadores, defesa do trabalho, 
tenha que ser respondida neste mesmo nível. Necessitamos de uma solida-
riedade internacional e isso faz com que a esta hora temos saído (o IDC) a 
salvar	situações	de	conflitos	que	estão	acontecendo	na	Espanha	e	na	Europa.	
Finalizamos comentando que é importante explicar o trabalho do estivador às 
pessoas	que	não	o	conhecem,	mas	também	há	que	refletir	que	o	estivador	não	
é só aquele que carrega e descarrega os barcos, os estivadores são muito mais 
porque estão continuadamente em luta para defender os postos de trabalho, 
pois o trabalho do estivador é uma forma de vida. 
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Internacionalismo e Solidariedade

Raquel Varela

No	final	da	década	de	80	do	século	XX,	mesmo	em	países	onde	legalmente	
não foi alterado o sistema de protecção portuária, ou, como no caso português, 
foi aligeirado, uma profunda alteração na gestão mudará o cenário portuário. 
No porto catalão de Barcelona, em Roterdão, na Holanda, em Gotemburgo, 
na Suécia, a deslocalização para a China de parte da produção impulsionou 
a disseminação do contentor, que aumentou dramaticamente a produtividade 
destes trabalhadores, até aí braçais: a paletização – anterior -, e os contendores 
reduziram dramaticamente o volume de trabalhadores portuários. O trabalho 
hoje realizado por estivadores ocupa 15 a 25% da força de trabalho que ocu-
pava em 1970. Esta alteração veio acompanhada de negociações em cada país 
e mesmo em cada porto. E é desigual. Por exemplo, em Portugal manteve-se o 
regime de contratação fechado ainda que não mais exclusivamente controlado 
pelo	sindicato.	A	lei	foi	alterada	para	flexibilizar	o	trabalho	em	2012/13,	mas	
uma sucessão de greves impediu a sua concretização. Em Espanha o Governo 
actual do conservador Mariano Rajoy1, com o apoio da Comissão Europeia, 
luta	por	conseguir	a	flexibilização	 laboral,	alegando	que	os	estivadores	são	
um “monopólio” protegido. Em Inglaterra as leis de 1989 mudaram logo o 
regime de contratação no sentido de fazer recair os riscos de quedas da pro-
dução na força de trabalho e não nos proprietários ou concessionários dos 
portos. A 29 de setembro de 1995, 500 estivadores de Liverpool, Inglaterra, 
com contrato sem termo recusaram-se a furar um piquete de greve de traba-
lhadores precários, cerca de 50. A empresa do porto MDHC (Mersey Docks 
and Harbour Company) despediu-os a todos, iniciando uma disputa que vai 
ter um alcance mundial, entre 1995 e 1998, levar à mais importante ruptura 
no sector dos transportes do pós guerra na Federação Internacional de Trans-
portes. A Inglaterra, sob a direcção da primeira-ministra Margaret Thatcher, é 
o	primeiro	país	a	liberalizar	em	1989	a	flexibilização	laboral	nos	portos,	100	
anos	depois	da	grande	greve	de	Londres	que	quis	pôr	fim	a	ela.	É	abolido,	
em 1989, o National Dock Labour Scheme, considerado a última barreira ao 
neoliberalismo, isto é, a adaptação da força de trabalho, como mercadoria,  

1 Rajoy avisa de que necesita estabilidad para evitar elecciones antecipadas, 19 de 
março de 2017. Disponível em <http://gerente.com/es/rss-article/rajoy-episodios-
como-el-de-los-estibadores-no-pueden-volver-a-repetirse-nunca/>. Acesso em 5 de 
Maio de 2017.
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ao volume de capitais a ser movimentados nos portos. Flexibiliza-se o valor 
do trabalho e garante-se a segurança na remuneração dos dividendos do capi-
tal. Abria-se assim o caminho ao modelo just in time, com o crescimento de 
largos contingentes de trabalhadores pobres.

A Estrutura Sindical do IDC – International Dockworkers Council

Ricardo Suarez

Trata-se de descrever sobre o que é o IDC- International Dockworkers Council 
e como este está inserido no contexto mundial do movimento sindical. A prin-
cípio, a primeira abordagem é caracterizar porque os trabalhadores portuários 
decidiram conformar uma organização. Como é conhecido as políticas neoli-
berais, basicamente nos anos 80, trouxeram consequências muito duras para 
a Europa, para a América e para o mundo inteiro. O capitalismo selvagem, 
em alguma forma, impôs a desregulação laboral, aniquilou, matou, a todos os 
sindicatos, impôs modelos econômicos, impôs ditaduras nas Américas. Não é 
casual e se acredita que todos temos que ver os fatos nos anos 80. Na Europa, 
Margaret Thatcher aplicava as suas políticas neoliberais e na América entra-
vamos em ditaduras e operávamos para sair delas. O mundo também mudava 
em relação as tecnologias. A partir de 1956 entrava nos portos os contêineres, 
porem a grande explosão de contêineres foi pelos anos 80 quando o uso destes 
se	massifica	e	os	barcos	se	adaptam	a	eles	e	expulsam	os	trabalhadores	dos	
portos. Este movimento de contêineres é acompanhado da política neoliberal 
e esta redução de homens nos portos se incluía nos objetivos. É neste contexto 
que em Liverpool se estabelece um embate muito duro dos trabalhadores por-
tuários, estes são arrasados e acredita-se que, sinceramente, a solidariedade 
não	foi	beneficiada	e	não	se	teve	ferramentas,	ou	não	se	soube	utilizá-las.	O	
certo é que esta organização, IDC, orgulhosamente nasce de uma derrota. E 
foi então, todos entendem assim, que se tinha de fazer algo que este aconteci-
mento não podia ocorrer novamente e que precisava, era necessário, reunir-se. 
Foi então que, em 2000 em Santa Cruz de Tenerife (Ilhas Canárias), porto com 
grande tradição de luta, reuniu-se os trabalhadores dos portos da América do 
Norte, Europa e Chile em conversas no caminho de construir a unidade dos 
trabalhadores	portuários.	Assim	se	funda	oficialmente	o	IDC	(em	27	de	junho	
de 2000). No encontro em Santa Cruz de Tenerife surge uma consignia que 
acompanha o IDC até os dias atuais, que é compartilhada com todos e um 
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convite a se unir: “nunca mais caminharemos sós”. Esta é sem dúvida uma 
amostra de que nunca mais os trabalhadores portuários andarão sós. IDC, sigla 
em inglês que se traduz por Conselho Mundial de Trabalhadores Portuários. 
O termo “estivador” no nome do IDC é referido a todos os trabalhadores por-
tuários, pois se constrói uma organização onde estejam representados todos 
os trabalhadores portuários, os guincheiros, os amarradores, os administra-
tivos, etc. Na realidade, nessa identidade “trabalhadores portuários” pode-se 
não saber falar o português, o francês, o espanhol, entretanto se sabe de gruas, 
de trincar contêineres, se sabe esta linguagem comum a todos, e sabe-se da 
história	portuária.	Os	trabalhadores	portuários	são	filhos	de	portuários,	ou	pa-
rente de portuários, as famílias se criaram através do porto. Neste contexto 
que surge o IDC, pela necessidade de coordenar ações, pela necessidade de 
unicidade, para estabelecer lutas, pela necessidade de encontrar nos diferentes 
portos as ferramentas para, de certa forma, contrapor às agências e operadores 
portuários. O IDC é uma organização de classe, da classe trabalhadora, uma 
organização independente, porém uma organização solidária, profundamente 
comprometida com a luta dos trabalhadores e as lutas populares. Atualmente o 
IDC	tem	afiliados	101.882	trabalhadores	e	90	organizações	incluídas.	Em	sua	
estrutura tem 6 zonas e em cada zona tem um coordenador, exceto em Oceania 
que tem 2 trabalhadores portuários a representando. Quanto as zonas dividem-
se em Zona da Costa Oeste (EUA), Zona da Costa Leste (EUA) e Canadá, 
Zona Latino América e Caribe, Zona Africana e Zona Oceania. Na Zona La-
tino América tem como membro organizações portuárias da Argentina, Bra-
sil, Chile, Colômbia, Equador, El Salvador, Guatemala, Nicarágua, Paraguai, 
República Dominicana, Uruguai, Venezuela. Cada Zona a cada dois anos faz 
sua	assembleia	e	discutem	as	políticas,	a	solidariedade,	os	diferentes	confli-
tos, as linhas de ação, e ainda a cada dois anos, alternando as assembleias de 
Zonas, realiza-se a assembleia mundial. O IDC nasce muito pequeno, depois 
de Liverpool, e a partir da fundação em Santa Cruz de Tenerife, e foi-se fa-
zendo forte pouco a pouco, com um só objetivo de criar corpo, criar múscu-
los, criar massa para poder levar a peleja e na atualidade com o esforço de 
todos o IDC está consolidado no nível mundial. O crescimento do IDC pode 
ser	demonstrado	pelos	números	de	afiliados,	pois	em	2014	eram	69.192,	em	
2016	subiu	para	97.921	e	em	2017	alcança	101.882	afiliados.	A	porcentagem	
de crescimento no período de 2014 a 2017 foi de 47,3% (32.740 membros). 
De 2016 a 2017 o IDC cresceu 4,04% (3.916 membros). Importante ressaltar 
que	o	IDC	apoia	as	lutas	concretas	em	cada	porto.	Por	exemplo,	significamos	
algumas lutas do IDC como no Paraguai em apoio aos 11 presos de LOMP – 
Liga de Obreros Marítimos del Paraguay; na negociação coletiva em Lisboa  
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(Portugal); na luta frente a PSA - Port Singapure Autotrity – Sines (Portugal); 
nas	lutas	em	Goterborg	(Suécia);	na	França	diante	da	modificação	da	Lei	La-
boral;	na	ação	junto	ao	MUA	-	Maritime	Union	of	Australia	diante	do	Conflito	
de	Hutchinson;	no	conflito	com	a	UE	–	União	Europeia	(Espanha);	no	proceso	
de limitação à sindicalização no DP World London Gateway (reino Unido); na 
privatização das autoridades portuárias em Pireo y Tesalónica(Grecia); na pri-
vatização	de	porto	Bolívar	e	profissionalização	de	trabalhadores	portuários	e	 
em apoio as lutas no Peru e no Panamá. Ao comprender a estrutura do IDC  
e do “cartel” nos portos não se vislumbra outra ferramenta que não seja mais e  
mais sindicatos com mais e mais união. Pode-se estar perdendo a dura batalha 
por erros próprios, O capitalismo não afrouxa, pensa em longo prazo e os 
trabalhadores têm que se preparar para a automatização nos portos. Porém 
observa-se que se está cada vez mais longe quando se observa a realidade 
sindical da Latino América e a realidade portuária, pois percebe-se que as 
demissões existem nos diferentes países. O IDC não apresenta proposição de 
intervir nas questões internas de cada país, de cada sindicato nos portos, po-
rém o certo é que ocorrerão demissões em Latino América. E também é certo 
que não se tem alcançado consolidar a ferramenta da unicidade. Para o IDC o 
único caminho é fortalecer a luta sindical. Seguramente poderá estabelecer-se 
varias situações, mas o importante é que se tente, pelo menos desenvolver a 
capacidade de coordenar uma plataforma mínima, um ponto de partida que 
leve os trabalhadores portuários a esquecer por um instante as diferenças e 
dar um pequeno passo, mas que pode ser gigante. Mostar ao patronato que se 
alcançou a união. O IDC entende que as causas comuns na lutas dos portuários 
abordam a substituição de trabalhadores portuários por outros trabalhadores, 
a precarização das condições de trabalho, a lesão a liberdade sindical, a nega-
ção patronal em realizar a negociação coletiva e as ações dos governos para 
modificar	as	leis	reguladoras	dos	direitos	laborais.	Conclui-se	que	o	IDC	tem	
um enorme potencial de crescimento e dispõe hoje de uma força, de uma ca-
pacidade notável de interlocução. Tem crescido em sua capacidade de apoio 
solidário	nas	lutas	dos	sindicatos	afiliados;	tem	promovido	e	executado,	com	
notável	éxito,	a	primeira	ação	sindical	global.	Por	fim,	o	IDC	comprende	que	
deve-se asumir a união na negociação internacional das condições de trabalho 
mínimas para todos. 
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 A Estrutura Sindical no Uruguai e as Lutas  
dos Trabalhadores Portuários

Ricardo Suarez

A apresentação explica, de forma resumida, a organização em Uruguai, a 
organização portuária e intersindical. Anterior às transformações os portos 
uruguaios eram modelos de portos típicos, como na América Latina e portos 
mundiais, em que os estados operavam os navios em terra com trabalhadores 
próprios e as operações a bordo se fazia com registros de trabalhadores de es-
tiva. A partir de 1992 se implanta em toda a América Latina, o Chile primeiro 
a Argentina simultaneamente, se aplica a Lei dos Portos com o objetivo clara-
mente de assegurar o trabalho portuário e implementar-se a livre contratação. 
Acaba-se com a prioridade para o trabalho e parte-se para a privatização. O 
Sindicato Portuário Uruguaio sofreu um grande impacto nesse momento, pri-
meiro porque o registro dos trabalhadores do Uruguai até 1992 não eram uma 
organização que estava dentro das centrais gerais maiores, simplesmente eram 
registros	de	manejos	sindicais,	porém	não	afiliados	em	linha	com	as	centrais	
dos trabalhadores. Tinha o sindicato estatal que manejava os trabalhadores 
em terra. A partir dessa reorganização o único sindicato que sobrou é aquele 
que estava dentro da Central dos Trabalhadores que era o SUANP- Sindicato 
Único da Administração Nacional dos Portos. Começa então a regulação total, 
com isso começa as baixas no trabalho, despedimentos massivos, incentivos 
para que os trabalhadores deixem os portos e gera um retrocesso muito difícil. 
Sempre se diz em Uruguai, a Lei do Porto em Uruguai, que agora tem mais de 
20 anos, e aos estivadores não chegou mais de 20 por ver, por alcançar ou a re-
ceber condições mínimas de trabalho para todos. O setor estatal com seu sindi-
cato fez uma grande discussão, os sindicatos contaram suas situações, e os tra-
balhadores chegam à conclusão que o setor público não era capaz de empregar 
nada nem sequer de pagar o porto, pois a atividade portuária passava pelos 
terminais privados, pelos trabalhadores terceirizados ou diretamente respon-
sável por convocá-los diariamente a trabalhar. Então, começa-se a discussão 
com os trabalhadores da necessidade de construir um sindicato, pois somos 
todos trabalhadores portuários, e não se importa muito quem é seu patrão se-
não, na realidade, a defesa de nosso trabalho. Assim, chega-se a um acordo 
primário em gerar um sindicato único que começou com uma mesa provisória 
em que a representação era de todas as empresas, de todos os sindicatos de 
empresas que eram muitos, e que todos devíamos coordenar e termos ações 



62

conjuntas. Logo foi ganhando forma e a partir desse acordo se conformou em 
um estatuto do sindicato portuário e foi criada a Central de Trabalhadores do 
Uruguai (CNT de Uruguay), em Uruguai há só uma central de trabalhadores 
por enquanto, e este sindicato portuário se transformou em sindicato único 
de toda a atividade portuária. No Uruguai há 7 portos e o principal é o porto 
de Montevidéu, porto multipropósito, que move de aproximadamente 900 a 
1 milhão de TEUs e logo temos o porto de Nueva Palmira que tem sua im-
portância, pois é o porto graneleiro de onde sai toda a produção pela hidrovia 
Paraná-Paraguai-Uruguai, e logo os portos mais de rio, de cabotagem. Já se 
encontram	afiliados	ao	sindicato	único	todos	os	trabalhadores,	pertencentes	a	
empresa que pertençam ou ao terminal que pertençam e trata-se da negociação 
por ramo de atividade porque no Uruguai existe essa negociação por ramo. O 
sindicato único defende junto a Central de Trabalhadores que se tenha esse 
espaço de negociação, e o defende. Então existem essas negociações e quem 
representa o trabalhador portuário é o sindicato.  Como funciona o sindicato 
em sua estrutura -  tem-se uma direção, cada sindicato ou cada organização 
de base (denomina-se organização de base a uma empresa ou terminal), cada 
sindicato ou organização de base, chamamos organização de base a uma em-
presa ou a um terminal, ou ao trabalhador do estado (os trabalhadores do esta-
do são uma organização de base). Cada organização de base elege a cada dois 
anos, forma de eleição por voto secreto, sua direção e nomeia uma direção de 
acordo	com	a	quantidade	de	afiliados	para	que	tenha	uma	representação	pro-
porcional para integrar a executiva do sindicato nacional. O sindicato nacional 
tem 44 membros que se reúnem todos os meses e tem um secretariado. Esse 
secretariado funciona toda semana, mas não tem a possibilidade de resolução, 
tem que ir ao executivo nacional. A executiva nacional nomeia seu presidente. 
Pertencemos a Central dos Trabalhadores. Em Uruguai existe o Conselho de 
Salários, paritária para alguns, e se negocia por ramos de atividade. Por sua 
vez o sindicato integra a Central dos Trabalhadores do país, única, que se 
chama PIT-CNT (Plenária Intersindical dos Trabalhadores-Central Nacional 
dos Trabalhadores). Primeiro era Convenção Nacional dos Trabalhadores e 
logo após o golpe de estado as novas gerações conformaram o PIT e alcança-
mos uma síntese que transformou o PIT em plenária e esta síntese entre mais 
velhos e mais jovens construiu a Central única dos trabalhadores em Uruguai, 
PIT-CNT. A organização, o movimento sindical, tem um alto componente po-
lítico em Uruguai. O sindicato entende que é necessária a organização dos 
trabalhadores para melhorar as condições, porém é necessário o debate po-
lítico para transformar a sociedade, é necessário discutir com os governos as  
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propostas do sistema portuário. O sindicato portuário de Uruguai apenas as-
sumiu uma direção de esquerda no ano 2000 e apresentou um projeto que se 
chama “Sistema Nacional de Portos, explicamos isto e é o que podemos dizer 
da experiência que nos resultou, e objetiva confrontar o modelo com os go-
vernos. Entende-se que os portos não devem competir entre si, pelo menos em 
um país pequeno como o Uruguai, talvez em outros países isso seja distinto. É 
importante complementar que o Estado tem obrigação natural, como proprie-
tário, de regular as atividades dos operadores e dos trabalhadores e gerar con-
dições para que os trabalhadores desenvolvam suas organizações gremiais. 
Este Sistema Nacional de Portos marca e discute com a autoridade, no rol 
do Estado, como tem que funcionar. Mesmo que os portuários trabalhem nas 
empresas privadas, estas empresas privadas têm seu benefício próprio, porém 
este Estado, este governo, é quem tem que marcar as pautas. Este projeto é 
muito mais ambicioso e foi tomado pelo governo de esquerda e este projeto, 
com luzes e sombras, se implementa no país. Neste marco nos movemos em 
Uruguai. Para os estivadores e seu sindicato a chave desta discussão é o sin-
dicato único de Uruguai e não acreditem que não se tem diferenças, existem, 
profundas, entre comunistas, socialistas, anarquistas; entre trabalhadores de 
terminais e trabalhadores públicos; entre trabalhadores de terminais entre si; 
entre guincheiros e estivadores. Temos sim estas discussões e não são distintas 
da que têm todos os sindicatos. Finalizando, ressaltando que temos o profundo 
convencimento que temos de encontrar caminhos, é possível.  

Masculinidades e Trabalho Portuário – Porto de Santos

Rosana Machin

Trata-se de investigação das repercussões do processo de modernização nas 
formas	 de	 organização	do	 trabalho	portuário	 e	 na	 configuração	de	 diferen-
tes experiências de saúde e adoecimento dos trabalhadores portuários avulsos 
(TPA) desenvolvido na pesquisa “Processo de Modernização Portuária em 
Santos: implicações na saúde e no adoecimento dos trabalhadores” – CNPq 
(2008-2012). Apresenta-se aqui parte da pesquisa que foi desenvolvida atra-
vés entrevistas em profundidade nos pontos de escalação – paredes, com tra-
balhadores portuários com tempo de trabalho no Porto superior a dez anos e 
ser	integrante	das	principais	categorias	profissionais	em	atividade	portuária.	
Foram realizadas 31 entrevistas (13 estivadores, 9 trabalhadores de capatazia, 



64

3 vigias portuários, 3 consertadores, 2 trabalhadores de bloco e 1 conferente 
de carga e descarga). A abordagem nas entrevistas e análises centrou no tra-
balho, identidade e dimensão subjetiva da experiência dos trabalhadores; o 
trabalho como elemento estruturante da sociedade e das relações sociais; a 
especificidade	da	cultura	portuária	e	a	perspectiva	de	gênero.	O	processo	de	
transformações no setor portuário, a partir de 1993 (Lei da Modernização dos 
Portos) se apoia na desarticulação da organização sindical como prerrogativa 
do gerenciamento da escalação para o trabalho, nas formas de contratação 
do	 trabalho,	 na	 redução	 do	 contingente	 de	 trabalhadores,	 intensificação	 do	
trabalho, aceleração no ritmo de produção e inserção de novos equipamentos 
e maquinários. As mudanças afetam o trabalho na conformação da identidade 
social – construída a partir da cultura vivida: identidade masculina, ou seja, 
homens tomados não apenas como dotados de corpos do sexo masculino, mas 
como sujeitos em exercício de masculinidades. O novo modo de produção no 
setor	portuário	exige	uma	paulatina	 (re)produção	de	valores	 e	 significados,	
segundo	os	novos	padrões	de	trabalho	e	necessidade	de	(re)configurar	e	(re)
adaptar os valores associados ao exercício do trabalho no porto nos aspectos 
da	força	física,	da	coragem,	virilidade,	enfim	no	mundo	masculino,	no	ponto	
de vista do plano simbólico da experiência. Como resultados a análise destas 
transformações descreve e compara o setor portuário, e o trabalho, antes da 
introdução da tecnologia no porto e após as mudanças. Antes no porto se con-
figurava	um	trabalho	eminentemente	masculino,	geracional	com	sentimento	
de pertencimento, um trabalhador sem patrão, com habilidades para executar 
o trabalho, com orgulho ligado ao sustento da família e com bom rendimento 
financeiro.	Após	as	transformações	se	consolida	o	chamado	processo	de	mo-
dernização do porto e o trabalho mudou com o avanço tecnológico. A dimi-
nuição de oferta de trabalho se instala e os trabalhadores agora tem patrões, 
representados pelas operadoras portuárias ou pelo Órgão Gestor de Mão de 
Obra	(OGMO).	Os	ganhos	financeiros	são	incertos,	a	masculinidade	se	depara	
com a entrada da mulher nos portos e a pesquisa encontra um trabalhador 
que expressa sua melancolia e suas perdas com o “novo” modo do trabalho 
portuário. O trabalhador portuário em um modelo nativo (de identidade de 
um	homem	trabalhador)	se	configurou	como	hegemônico	de	masculinidade	
com sentimento de valor, ilusão de ser único e reconhecido pelos colegas de 
trabalho e pela sociedade. Foi construída a dimensão geracional, de uma fa-
mília portuária, tornando-se ainda um setor valorizado socialmente e se es-
truturam em uma categoria combativa, de lutas, além de se incluírem em um 
trabalho com a inexistência de rotina, um trabalho com liberdade. Na atuali-
dade o modelo nativo (identidade de trabalhador) apresenta a masculinidade  
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marginalizada, uma imagem marginalizada de trabalhador, com estigmas por 
parte de empresários e população que lhes delegam vícios e delitos criando 
tensões e crises vividas.  Neste contexto conclui-se que a modernização dos 
portos está associada a perdas salariais, redução do trabalho (com diminuição 
de postos de trabalho) e do número de trabalhadores e estes convivem com as 
novas formas de trabalho e as formas tradicionais de estivagem gerando ten-
sões e crises. O estudo tomando os portuários como referência de grupo apon-
ta para a vivência de uma crise de identidade como sujeito e grupo/categoria. 
Apresenta-se tensões na subjetividade dos trabalhadores, portanto na cons-
tituição de suas identidades, pois as mudanças materiais implicam também 
mudanças de valores. Contudo observa-se que se o processo pode se expressar 
por meio de muitas perdas, permanecem ainda referências de satisfação, orgu-
lho	e	identificação	com	o	trabalho.
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