
Experiência e conhecimentos comprovados na defesa dos interesse
individuais / coletivos do pessoal. Por exemplo: 
 •  Avanços significativos na jurisprudência comunitária:
 – apoio moral / financeiro aos colegas em processos judiciais: 

reconhecimento de direitos / recurso judicial.
•  40 anos de liderança na instauração / manutenção de um método 

obrigatório de adaptação das nossas remunerações / salários (“o 
Método”), que nos protege de decisões arbitrárias do Conselho, 
evitando negociações e conflitos anuais.

Defender os interesses de todo o pessoal.
Salvaguardar / melhorar o Estatuto dos Funcionários e Outros 
Agentes.
Assegurar uma função pública europeia verdadeiramente inde-
pendente, permanente e de alta qualidade.
Conservar uma remuneração justa e atrativa, de forma a recrutar 
e a manter pessoal de alta qualidade.
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Aconselhamento especializado sobre:
– questões jurídicas
– direitos individuais
– seguro de saúde
– creches, escolas, etc.
– promoções
– pensões e transferência dos direitos associados a pensões     
adquiridos anteriormente
– impostos
– transferências
– adaptação à vida na Bélgica 
– gestão do tempo (Flexitime)

Enquanto associado da US, contribuirá para:

- defender os interesses do pessoal,
- manter uma função pública europeia imparcial e de elevada   
qualidade,
- proteger e promover o bem-estar do pessoal, o horário de 
trabalho, a igualdade de oportunidades e a progressão na 
carreira (recrutamento, avaliação, promoção, etc.),
- fortalecer o nosso sindicato,
- que prestemos serviços aos nossos membros, cujas 
contribuições são a nossa única fonte de rendimento.

A União Sindical é totalmente independente. Não temos ligações 
a partidos políticos, governos ou movimentos religiosos e 
filosóficos.

A União Sindical tem cerca de 10 000 membros nos serviços 
públicos/agências internacionais. Somos o maior sindicato do 
Conselho (cerca de um quarto do pessoal).
Somos também o sindicato mais antigo, e há mais de 40 anos 
que defendemos os interesses do pessoal no Conselho e noutras 
instituições.

Utilizamos as táticas e estratégias de qualquer organização 
sindical séria. Damos primazia à negociação e ao diálogo, mas 
recorremos a outras formas de ação – nomeadamente a ação 
coletiva – se tal for necessário.

A União Sindical é o sindicato do progresso social.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
União Sindical – Conselho
Tel. 02 281 64 69 – Fax: 02 281 67 09
DOMUS>ORGANISATIONAL SERVICES>SOCIAL DIALOGUE>UNION SYNDICALE
Endereço eletrónico: union.syndicale@consilium.europa.eu

União Sindical – Bruxelas
Tel.: 02 733 98 00 – Fax: 02 733 05 33
www.unionsyndicale.eu
Endereço eletrónico: us@unionsyndicale.eu

Não hesite em contactar-nos sobre quaisquer questões, inclusive da 
vida quotidiana.

• A União Sindical tem uma forte presença em toda a Europa, 
nomeadamente nas instituições da UE e noutros serviços 
públicos/agências internacionais como o Instituto Europeu 
de Patentes, o Conselho da Europa, as Escolas Europeias, o 
Eurocontrol, etc.;

• Estes ramos do sindicato constituem a União Sindical Federal, 
que é, por larga margem, a maior federação de sindicatos da 
função pública internacional;

• Dos sindicatos do pessoal, a União Sindical Federal é o único 
sindicato filiado:

    - na Internacional dos Serviços Públicos e na Federação 
Sindical Europeia dos Serviços Públicos (ramo da 
Confederação Europeia de Sindicatos). Nesta qualidade, 
a União Sindical trabalha em estreita colaboração com os 
maiores sindicatos nacionais de toda a Europa e do mundo. A 
solidariedade não termina às portas do Conselho.

     - no Movimento Europeu.
• O acórdão do Tribunal de Justiça de 8 de outubro de 1974 

(Processo 175/73) reconheceu a representatividade da União 
Sindical relativamente a todos os membros do pessoal, 
sindicalizados ou não. syndiqué ou non.

- seguros de elevada qualidade com condições especiais (por 
exemplo, seguros de saúde complementares)

– assistência jurídica (consulta gratuita com os nossos 
advogados sobre questões de foro profissional / privado)

– cobertura parcial ou total dos custos dos procedimentos 
judiciais (em alguns casos)

– cursos de formação para concursos internos e concursos 
gerais (gratuitos / custos reduzidos), inclusive para familiares

– reembolso total / parcial dos descontos salariais por motivo de 
participação em greves (sujeito a certas condições)

– direito de contribuir para a definição das nossas políticas, 
participando em reuniões, elegendo representantes ou 
candidatando-se a eleições

– convites para eventos sociais

Ao longo dos últimos 15 anos, as nossas condições de
trabalho deterioraram-se. Os Estados-Membros (os nossos
empregadores) enfraqueceram a segurança no emprego,
reduziram o pessoal e aumentaram as horas de trabalho. A
unidade e solidariedade do pessoal é vital para a defesa da
função pública europeia e para assegurar que o Estatuto é
respeitado. Os conflitos do passado demonstraram que a
unidade e um sindicato forte e credível capaz de mobilizar o
nosso pessoal altamente motivado e empenhado constituem a
melhor forma de nos defendermos.

BENEFÍCIOS PARA OS ASSOCIADOS

PORQUÊ A UNIÃO SINDICAL?

PORQUÊ UM SINDICATO?
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