SATUCC- STREETNET SEMINARIO CONJUNTO
ORGANIZANDO TRABALHADORES NA ECONOMIA INFORMAL
Realizado em Booysens Hotel,Johannesburg
De 2 a 5 de Octubro de 2008
DECLARAÇÃO
Representantes de 13 SATUCC afiliantes em 11 Paises da SADC, 9
dos quais afiliantes a StreetNet em 7 Paises da SADC e 2 Paises do
Este da Africa. O seminário foi representado por uma organizaçäo
da economia informal independente da regiäo da SADC e duas
Nacionais Centrais Sindicais do Oeste da Africa ( nomeadamente
por Angola, Botswana, Republica Democratica do Congo, Ghana,
Kenia, Lesotho, Malawi, Mauricias, Moçambique, Namibia, Nigeria,
South Africa, Swazilandia, Uganda, Zimbabwe e Zambia) em
reconhecimento pelo facto que a maior parte dos trabalhadores na
regiäo da SADC pertencem a economia informal.
As seguintes politicas e protocolos de acçäo foram submetidas a
SADC via SATUCC.
1. DIREITOS DE TRABALHO DOS TRABALHADORES
INFORMAIS
1.1 Os Estados Membros da SADC devem juntar as suas
legislações e politicas com o
ILO 2002,Resoluçäo sobre o
Trabalho Decente & Economia Informal.
1.2 Os direitos de trabalho já existentes deve ser expandido para
incluir os trabalhodores da economia informal, incluindo as suas
representações pelos sindicatos da escolha deles.
2. CRIAÇÃO DE EMPREGO & MODO DE VIDA NA ECONOMIA
INFORMAL
2.1 O plano de estrategia da SADC nos currentes cinco anos deve
ser revisto para incluir trabalho & criaçä de emprego na economia
informal.

3. PROTEÇÃO SOCIAL PARA OS TRABALHADORES
INFORMAIS
3.1 Forums tripartidarios em todos os Estados Membros da SADC
devem ser realçados para melhorar as suas efeciências no que
abrange aos trabalhadores da economia informal.
3.2 A SADC deve monitorar que esses Estados Membros
implementem os protocolos assinados sobre a proteçäo social.
3.3 Os Estados Membros da SADC devem expandir a proteçäo
social para os trabalhadores da economia informal ( incluindo
trabalhadores com proprias –contas) no sector informal na regiäo. A
melhor practica está sendo feita em Moçambique.
4. TRABALHADORES INFORMAIS E SUAS REPRESENTAÇÕES
4.1 A SADC deve reconhecer os trabalhadores informais como
trabalhadores
4.2 A SADC deve reconhecer a SATUCC como uma organizaçäo
que representa os interesses e resolve os problemas dos
trabalhadores da economia informal.
4.3 As delegações dos paises da SADC devem incluir
representantes dos trabalhadores da economia informal.
5.TRABALHADORES EMIGRANTES E COMERCIO TRANSFRONTEIRAS
5.1 A SADC deve deselvolver as seguintes politicas:
- Proteçäo Legal dos comerciantes de trans-fronteira;
- Serviços de Segurança Social para trabalhadores emigrantes e
comerciantes de trans-fronteiras;
- HIV/ AIDS;
- Politicas Educacionais para trabalhadores emigrantes;
5.2 A SADC deve estabelecer uma estrutura na economia informal
a nivel regional para reconhecer e representar todos os
trabalhadores emigrantes, incluindo os comerciantes transfronteira.

5.3 Os Estados Membros da SADC devem criar abrigos asseciveis
para abrigar e armazenar os produtos dos comerciantes transfronteira junto aos postos fronteristico.
5.4 Todos os existentes protocolos da SADC sobre o movimento e
comercio (direitos dos clientes, visas, autorizaçäo de produtos)
devem ser respeitados e correctamente seguidos por todos os
Estados Membros da SADC.
6. CAMPIONATO MUNDIAL FIFA 2010
6.1 A SADC deve se comprometer á realizar Campionato Mundial
FIFA 2010, que se realizara na Africa do Sul como um evento de
SADC.
6.2 A SADC, SATUCC e a StreetNet compromentem se a
assegurar que os beneficios do Campionato Mundial FIFA 2010
sejam para os habitantes da regiäo, incluindo todos os
trabalhadores SADC, onde a maioria pertence a economia informal.
6.3 Os Estados Membros da SADC devem comprometer-se a
respeitar aos direitos dos trabalhadores da regiäo incluindo os
trabalhadores da economia informal) em todos os processos ligados
a 2010.
6.4 A previsões sobre a estrututa de contrato do Campionato
Mundial FIFA 2010 esta sendo negociada entre a NEDLAC parte na
Africa do Sul (Governo, Empresarios, Trabalhadore e constituiçäo
comunitaria) e FIFA LOC (Comite de Organizaçäo Local) deve ser
expandida para ser abrangida em todos os Estados Membros da
SADC.

