
Gabinete da Ministra 

Discurso da Ministra da Justiça e Trabalho de Cabo Verde, e representante da CPLP, 

Dra. Janine Lélis, na 108ª Conferência Internacional do Trabalho, em comemoração dos 

100 anos da Organização Internacional do Trabalho  

Genebra, Suíça - 18 de junho de 2018  

 Excia. Senhor Presidente da Conferência Internacional do Trabalho;

 Excias. Altos Representantes dos Estados;

 Senhores representantes dos Empregadores e dos Trabalhadores;

 Senhores representantes das organizações internacionais;

 Minhas senhoras e meus senhores,

Em representação do Governo de Cabo Verde e da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa, felicitamos a OIT, pelos seus 100 anos de existência e de história, pelos 

ganhos e mudanças que impulsionou na melhoria das relações de trabalho, no diálogo tripartido 

e na luta pela dignidade humana a nível mundial.    

O centenário que agora celebramos, traz para os Estados membros, 

responsabilidades acrescidas no que respeita á redefinição de políticas públicas e de 

estratégias integradas, para responder com eficácia, aos desafios do futuro de trabalho e á 

necessidade de revitalização do “contrato social”. 

A CPLP, enaltece os 15 anos de excelente cooperação com a OIT, traduzidos em ações 

concretas, em vários domínios, de entre eles destacando, o programa de combate ao trabalho 

infantil e o programa de cumprimento das normas internacionais do trabalho. 

Através da Declaração dos Ministros de Trabalho e Assuntos Sociais, assinada 

ontem por ocasião dos centenário da OIT, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

reitera, o seu compromisso com os objetivos da Organização Internacional do Trabalho, 

segundo os quais, a paz universal e duradoura só pode ser estabelecida com base na justiça 
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social e na dignificação do Trabalho, devendo-se por isso, reforçar a cooperação 

internacional, e assegurar a concretização dos princípios e direitos fundamentais no trabalho.  

Comprometemo-nos, na linha do relatório da Comissão Mundial sobre o Futuro do 

Trabalho, a aumentar, os investimentos nas capacidades das pessoas, nas instituições do 

trabalho e no trabalho digno e sustentável, para a concretização da Agenda 2030.  

Distintos convidados, 

Cabo Verde está a apostar na formação e na reconversão profissional para 

aumentar a empregabilidade. Criamos um sistema de facilitação de financiamento para as 

micro, pequenas e médias empresas com vista ao fomento do empreendedorismo, e para a 

economia social e solidária.  

Lançamos o Pograma de Cuidados para proteção social dos mais vulneráveis, e 

ainda o Programa de Rendimento de Inclusão. Aumentamos as prestações 

medicamentosas e as pensões sociais. Eliminamos os custos e encargos com a educação até 

o oitavo ano de escolaridade e para as pessoas portadores de deficiência. Aumentamos o

Salário Mínimo Nacional e implementamos o Subsídio de Desemprego. Aprovamos ainda,

as tarifas sociais para água e energia para os que dispõe de menos rendimentos.

Muitos desafios ainda se colocam, e perante estes estamos motivados em responder de 

forma efetiva e eficaz. 

É preciso ainda, um esforço conjunto para eliminar as barreiras, entre os homens 

e mulheres, no mundo laboral, e neste sentido saudamos a iniciativa da OIT para acabar com 

a violência e o assédio no mundo do Trabalho. 

Cabo Verde, vai dentro em breve discutir a iniciativa legislativa da rede de mulheres 

parlamentares, chamada “Lei de Paridade” cujo propósito é o de promover a participação da 

mulher na vida pública, com a definição de critérios para a repartição equitativa de acesso. 

Minhas senhoras e meus senhores, 
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O diálogo social tem sido uma prática constante para nós, e desta prática resultou o 

Acordo de Concertação Estratégica, celebrado entre Governo e os parceiros sociais, cuja 

avaliação se faz, anualmente, com resultados muito positivos.  

 

Pretendemos ainda ratificar as Convenções 102 e 144, relativas às Norma Mínima de 

Segurança Social e sobre as Consultas Tripartidas, também em jeito de confirmação do 

nosso alinhamento para a defesa e proteção dos direitos dos trabalhadores e princípios da 

Organização Internacional do Trabalho. 

 

Concluímos a nossa alocução, agradecendo pela vossa atenção, reiterando perante todos 

o nosso engajamento, para a implementação da Agenda do Desenvolvimento Sustentável.  

 

Temos tido sempre uma realidade de limitação orçamental, para realizar o tanto e o tudo 

que os cabo-verdianos merecem, mas estamos caminhando, buscando e mantendo as nossas 

parcerias, promovendo as reformas sociais e económicas, na firmeza da nossa vontade e na 

ambição de continuar a fazer de Cabo Verde um pequeno grande país.  

A Ministra da Justiça e Trabalho, Janine Lélis. 

Genebra, 18 de junho de 2019. 
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