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Quem somos nós?

Quando nós dizemos nós, queremos dizer a  
OGBL-Solidariedade sindical, asbl e o seu parceiro de 
projecto, a UNTC-CS, a mais importante confederação  
sindical de Cabo Verde. Ela agrupa 19 sindicatos  
membros, repartidos pelas 9 ilhas habitadas  
de Cabo Verde. 

Porque realizamos este projecto?

As forças sindicais caboverdeanas têm recursos humanos  
e financeiros limitados. O Centro de Formação Sindical e 
Profissional vai contribuir para:

1. reforçar consideravelmente as capacidades dos  
representantes sindicais para defenderem os direitos  
dos trabalhadores e 

2. reforçar directamente os conhecimentos e as competências 
da população caboverdeana em matéria de proteção social 
e de direito do trabalho.

E porque é que somos nós?

Os governos, luxemburguês e caboverdeano, decidiram inten-
sificar as relações económicas e comerciais bilaterais entre 
os dois países. A economia luxemburguesa e a economia 
caboverdeana vão, segundo todas as previsões, aproximar-se 
e reforçar-se e, deste modo, haverá, também, uma maior 
aproximação entre os trabalhadores respectivos. Nesta óptica, 
uma colaboração entre as forças sindicais caboverdeanas e 
luxemburguesas parece lógica ou pelo menos indicada.
. 

Apoie nosso trabalho!

IBAN :    LU54 1111 0828 4810 0000 
BIC :    CCPLLULL
Menção :   Une brique pour le Cap Vert

A OGBL Solidariedade Sindical, a.s.b.l. é reconhecida 
pelo Estado e as contribuições financeiras são deductiveis  
fiscalmente.
 

Para mais informações, consulte o nosso site 
www.solidaritesyndicale.lu

Telefone :  +352 621 818 338
E-Mail :   ong@ogbl.lu
Facebook :  facebook.com/solidaritesyndicale.lu
Twitter :   twitter.com/ogbl_ongsolidar

A sua futura sede é na rua 5 de Julho, na Praia, capital de 
Cabo Verde, será desenhado e construido à medida das 
necessidades. A sua equipa será cuidadosamente escolhida, 
organizada e formada. O seu conceito e o seu programa de 
formação serão minuciosamente adaptados às necessidades 
da população caboverdeana e das organizações sindicais.

Duração do projecto:  
de 1 de Junho de 2018 até 31 de Maio de 2021
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