
Discurso da Ministra da Justiça e Trabalho, Dr.ª Janine Lelis 

107ª Conferencia Internacional do Trabalho 

Genebra, Suíça  

28 de maio a 8 de junho 2018 

Minhas senhoras e meus senhores, 

Permitam-me em nome do Governo de Cabo Verde endereçar as nossas saudações á Direção 

desta 107ª Conferência Internacional do Trabalho e a todos os ilustres participantes. 

Pretendendo contribuir com os temas apresentados nos relatórios para apreciação e discussão 

nesta Conferência, e para melhor aproveitamento do nosso tempo, gostaríamos de expressar a 

nossa satisfação pela continuidade da iniciativa “mulheres no trabalho”, que se apresenta como 

fundamental para se alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, hoje assumidos 

como compromissos de todas as nações.  

Na linha da estratégia muito bem delineada pela OIT, para impulsionar a igualdade, e tendo 

subjacente o caminho para uma nova economia de cuidados, Cabo Verde já tem em fase 

embrionária, um ambicioso programa. 

Para o efeito o Governo de Cabo Verde aprovou, no ano passado, o Plano Nacional de 

Cuidados confirmando assim, o nosso alinhamento à recomendação 202 da Organização 

Internacional do Trabalho referente aos pisos de proteção social.  

Este sistema de cuidados apresenta uma transversalidade integradora, na medida em que ao 

reconhecer o direito das pessoas dependentes ao cuidado, permitirá ao mesmo tempo 

oferecer oportunidades promotoras de emprego para as mulheres que predominante e 

tradicionalmente são as prestadoras de cuidados, viabilizando desde modo, a criação de uma 

rede nacional certificada, potenciadora da integração no mercado de trabalho das denominadas 

prestadoras de cuidados. 

Rua Cidade do Funchal - Meio de Achada de Sto António, CP nº 205, Praia República de Cabo Verde, Telf: (+238) 260 99 01 - Fax: 
2623261 

CHECK A
GAIN

ST D
ELIV

ERY



 
2 

 Ainda pretende o Governo, estender a Proteção Social, pela via da inclusão de uma nova 

prestação a do Rendimento Social de Inclusão (RSI) através da qual se fará a transferência 

periódica de rendas, às famílias, economicamente ativas, que vivem em situação de extrema 

pobreza e que tenham sob seus cuidados crianças menores de 15 anos.  

 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

Estamos engajados no aprofundamento do diálogo social: deste engajamento resultou o Acordo 

de Concertação Estratégica, celebrado no ano passado entre os parceiros sociais.  

 

Trata-se de um instrumento estratégico que fixa metas precisas, a nível da política laboral, da 

fiscalidade, da política de rendimentos, do emprego e do sistema de proteção e segurança social, 

orientado para a criação de um ambiente de negócio favorável, visando sobretudo o crescimento 

económico, a atração de investimentos e por conseguinte a redução da pobreza. 

 

De entre os compromissos assumidos pelo Governo no âmbito deste acordo, destaca-se o 

aumento do Salário Mínimo Nacional, de 11 mil escudos para 13 mil escudos, já realizado 

em março do corrente ano.  

 

A meta é chegar de forma gradativa, ao valor de 15 mil escudos, até ao fim da legislatura, sem 

prejuízo da salvaguarda dos equilíbrios macroeconómicos e da competitividade do país.     

 

De igual modo já implementamos o Subsídio de Desemprego, que nesta fase inicial abrange 

os trabalhadores do sistema de proteção social obrigatório, com uma vigência mínima de 60 e 

máxima de 150 dias, por forma a compensar o segurado da falta de rendimentos resultante da 

situação de desemprego involuntário.  

 

Está ainda em curso o processo de revisão da Lei do Seguro Obrigatório de Acidentes de 

Trabalho e Doenças Profissionais, com vista a sua adequação e adaptação às novas realidades 

e necessidades do país.  

 

Caros participantes, 

 

O Governo de Cabo Verde ambiciona um mercado de trabalho qualificado, flexível e 

defensor dos direitos dos trabalhadores. Almejamos uma política salarial adequada á 
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realidade social e económica das nossas ilhas, compatível com o trabalho digno e potenciador 

da realização dos cabo-verdianos.    

 

Estamos ainda a proceder á reforma do Sistema Nacional de Ensino, pois acreditamos que o 

futuro do trabalho para o nosso país, depende de uma educação virada para a empregabilidade, 

onde a qualificação nas novas tecnologias e a preparação para as novas formas de organização 

do trabalho, desempenham um papel fulcral.  

 

Para concluir, a esta magna Conferência queremos assegurar, que o nosso propósito é continuar 

a trabalhar, para fazer de Cabo Verde um país desenvolvido, moderno, inclusivo e aberto ao 

mundo.  

 

Grata pela vossa atenção!  

 

Genebra, 6 de junho 2018. 

 

A Ministra da Justiça e Trabalho de Cabo Verde 

Janine Lelis 
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