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SENHOR PRESIDENTE DA CONFERÊNCIA 

SENHORES  VICES PRESIDENTES 

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES 

DISTINTOS DELEGADOS 

E para mim uma grande  honra  e um grande privilégio tomar a palavra nesta magna assembleia 
tripartida em nome das trabalhadoras e dos trabalhadores angolanos. 

Permitam-me começar minha  intervenção felicitando o Director Geral por ter escolhido para o
debate desta conferencia um tema tão importante e pertinente para o mundo do trabalho como é a 
Iniciativa relativa as mulheres no trabalho: Impulso à favor da igualdade.

Quero, igualmente saudar e felicitar o Presidente do Conselho de Administração pelo seu
brilhante relatório referente ao ano 2017- 2018.

A abordagem dos conceitos género, equidade e igualdade de direitos e oportunidades no trabalho,
durante esta conferência no quadro do centenário constitui um momento histórico impar que
servira de catalisador para o reforço das acções tripartidas nacionais em prol de sociedades  mais
igualitárias e mais justas.

A violência e os assédios no mundo do trabalho constituem uma das formas mais visíveis da não
observância dos direitos humanos por este facto o debate destes temas são igualmente de grande
importância.

Execelências , 

A não discriminação e a promoção da igualdade sempre constituíram princípios fundamentais na 
República de Angola.

Desde o início dos anos 70, as  angolanas começaram a preocupar-se com a emancipação económica 
e politica e lutam contra  os estereótipos sociais que impedem a igualdade de género. 

Saudamos os esforços do Estado angolano para melhoria das relações de género e também o papel
dos comités de mulheres dos sindicatos na educação e na consciencialização dos homens e das
mulheres para necessidade da mudança, o que permitiu romper os preconceitos  e uma entrada
massiva de mulheres no mercado de trabalho nos últimos  anos.

São inquestionáveis as conquistas das mulheres no âmbito da igualdade de género ao longo dos
ultimas décadas;

Das conquistas das mulheres em angola apraz destacar:

- O princípio constitucional da igualdade de género e da não discriminação em função do sexo e
ainda o da promoção da igualdade de direitos e de oportunidades entre os angolanos, sem
preconceitos de origem, raça, filiação partidária, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação” ;

- Aprovação da Lei nº25/11, de 14 de Julho, Lei Contra a Violência Doméstica, um diploma jurídico
que tem como finalidade prevenir, combater e proteger as vitimas de violência doméstica;
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- Aprovação do Decreto Presidencial nº 8/11,de 7 de Janeiro que define e regulamenta o regime 
jurídico das prestações familiares, constituído pelo subsídio de aleitamento, abono de família , 
subsídio de funeral e o subsídio de maternidade e de pré maternidade. 

E ainda a concepção e ou produção do projecto de lei sobre os assédios  sexual e moral nos locais de 
trabalho pelos sindicatos,  um instrumentos jurídico  que visa tipificar o assédio sexual e moral nos 
locais de trabalho como crime no ordenamento jurídico angolano. 

Segundo os dados estatísticos   a maioria da população no mundo é do sexo femnino.  

No entanto, pese o facto de as mulheres representarem a maioria, os estereótipos sociais continuam 
a relegar as mulheres para uma posição secundaria na tomada de decisão na família, na 
comunidade ,no mercado de trabalho e na sociedade.  

Em angola por exemplo na actualidade as mulheres angolanas encontram-se representadas em 
quase todos sectores da economia mas , os sectores do comércio informal  e o dos serviços 
domésticos são os que absorvem o maior número de mulheres, portanto as mulheres   exercem um 
trabalho precário, inseguro ,  com  rendimentos extremamente baixos e sem protecção social.  

Excelência ; 

A sociedade angolana tem conhecido  nos últimos meses  mudanças políticas, sociais e económicas 
que afectam os trabalhadores no geral e em particular as mulheres . 

A alta dos preços praticada no mercado não permite aos trabalhadores adquirir , com os salários que 
ganham, os bens e serviços de que necessitam para satisfação das suas necessidades e as de seus 
agregados familiares;  

Os órgãos tripartidos criados no país tem um  funcionamento irregular o que não possibilita a 
discussão dos problemas laborais em sede da concertação social. 

Além das  precárias condições económicas e sociais a que o trabalhador esta sujeito, mais de 64 mil 
funcionários públicos  estão privados dos seus salários desde o mês de Abril , sem fundamentos 
jurídicos e legais, violando os princípios fundamentais baseados na dignidade da pessoa humana, 
estando por este facto mais  de um milhão de cidadãos sem qualquer recurso financeiro para sua 
subsistência. 

 A lei geral de trabalho vigente a cerca de  dois anos trouxe para o mercado laboral mais 
despedimentos sem justa causa, mais desemprego , menos segurança e saúde no trabalho  enfim 
mais precaridade .  

As acções pela igualdade igualdade devem passar necessariamente também por acções que 
possibilitem a  conjugação da vida familiar e profissional porque tem um grande impacto na 
participação das mulheres na vida laboral, e tem  afectado  o crescimento profissional destas. 

Sobretudo pelo facto de à mulher sofrer pressões internas e externas provenientes essencialmente 
da ideologia de género tradicional em que os homens são considerados seres superiores e incapazes 
de exercer qualquer actividade doméstica e de gestão familiar .  

 Em áfrica na maioria dos países a responsabilidades familiares ligadas aos cuidados com outros 
reduzem drasticamente a possibilidade das mulheres permanecerem no mercado formal, bem como 
a sua mobilidade social, colocando assim as mulheres em risco de serem vistas pela entidade laboral 
como profissionais pouco fiáveis. 
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A par da questão da conjugação da vida familiar com a profissional, preocupa-nos neste momento a   
escassez de políticas nacionais e internacionais de conciliação da vida familiar e profissional, porque 
face o modelo social vigente e o processo de feminização do sector informal, a tendência é a 
perpetuação da actual divisão sexual do trabalho . 

 

Preocupa-nos também o facto de apesar da existência de leis  nacionais e  normas internacionais   a 
favor da igualdade,  a nova realidade social com a crescente participação da mulher no mercado de 
trabalho, a maternidade ainda ser estigmatizada como um factor gerador de sobrecarga  pelos 
empregadores ,  originando a discriminação indirecta das jovens a procura do primeiro emprego 
sendo preteridas geralmente pelos seus colegas das mesma profissão muitas vezes com menos 
competência.  

 

As acções  de promoção das convenções n 100 , 102, 111 devem continuar principalmente em África 
porque a dignificação do trabalho das mulheres é a chave para o desenvolvimento sustentável.  

Antes de terminar peço em  nome das trabalhadoras e dos trabalhadores angolanos   a vossa 
solidariedade com os 64 mil funcionários públicos e suas famílias que tem seus direitos económicos 
e sociais violados. 

 

Muito obrigada! 

 

 

 

 

 

Não obstante os esforços desenvolvidos ao longo destes anos pela igualdade o mercado de trabalho  
continua dominado  por homens .  

Algumas mulheres  até ocupam áreas chaves de gestão e administração mas lamentavelmente são 
obrigadas a adoptar as normas de trabalho e estilos de liderança masculina para se afirmarem 
devido as  estruturas actuais de governação que foram modeladas de acordo com normas 
masculinas e patriarcais.   




