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Sr. Presidente, 

Minhas Senhoras, 

Meus Senhores,  

A Républica de Angola é um estado membro da Organização das Nações Unidas , e 
estabelece o artigo 12 º da sua Constituição de 2010, que respeita e aplica os
princípios das  cartas da ONU e da Uniao Africana.

Nesta qualidade assiste-lhe à integração nas agências da ONU, no caso vertente na 
Organização Intaernacional do Trabalho, instituição vocacionada a produção de 
normas e convenções internacionais sobre as questões relacionadas com o 
emprego, com o objectivo de promover um impacto real sobre as condições e as
regras do trabalho em todos os país do mundo e cujo centenário  festejamos. 

A UNTA, nos seus 59 anos de existência, sempre considerou a OIT uma instituição 
internacional de grande visisbilidade e detentora de fortes recursos. E, por isso 
nunca se inibiu de dispor da sua tribuna e serviços para manifestar as
preocupaçãoes dos trabalhadores aos quatro cantos do mundo.

No periodo anterior a independência nacional proclamada em Novembro de 1975, a 
UNTA fez recursos aos corredores , aos foruns e as conferências promovidas pela 
OIT para denunciar as condições desumanas do trabalho forçado em Angola 
impostas pelo colonialismo, como também para conquista de simpatias dos
trabalhadores das várias latitudes do globo para os objectivos da luta armada e 
através das suas centrais sindicais obter o necessário apoio politico, moral,
diplomático e material.

Diante deste quadro, era expectável que no plano nacional ou interno vigora-se a 
harmonia , a solidariedade, a tolerância e a legalidade, porém, lamentavelmente,
tudo isso ainda não acontece.

A esse respeito, alguns pesquisadores de fenómenos sociais anotam que os direitos
humanos, na sua concretização histórica, não tem acontecido como dávida, em
qualquer que seja o seu sentido, mas uma conquista da sociedade decorrente da 
dinâmica dos conflitos entre os grupos que lutam por mudanças, igualdades ou 
transformações e os que procuram manter o seu predomínio político – económico e 
sócio – cultural da ordem vigente.

A UNTA –CS constata a existência de contragimentos graves e contrários aos 
indicadores do trabalho decente no mercado de traballho em Angola. 
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Embora não existam estatísticas oficiais sobre a grandeza e dimensão dessses 
constragimentos a verdade é que nos relatórios produzidos regularmente pela 
inspecção geral do trabalho e pelas Comissões Sindicais de Empresas podem-se 
apreender factos que configuram indícios de violação dos direitos humanos, 
laborais, sindicais e de violência e assédios nos locais de trabalho como são : 

•  Acidentes de trabalho fatais; 
•  Acidentes de trabalho que provocam redução de capacidade 

fisica e profissional; 
• Doenças profissionais; 
•  Congelamento de carreiras profissionais; 
• Salários incompátiveis com o custo de vida e pagos com atrasos; 
•  Fuga ao pagamento das contribuições à segurança social; 
•  Ausência de providência social na doença comum,  desemprego 

estrutural e para os trabalhadores do sector  informal; 
• Despedimentos sem justa causa; 
• Compensações e indeminizações irrisórias; 
•  Indisponibilização de informações sobre as actividades das empresas; 
• Obstrução  á emissão de parceiros obrigatórios pelos representantes 

sindicais; 
•  Despedimentos de responsáveis sindicais por causas subjectivas; 
• Arrogância e prepotência em sede de processos reivindicativos ; enfim, 
•  Ausência de diálogo e paz social , na generalidade das empresas e 

centros de trabalho. 

A  violência e o assédio nos centros de trabalho afectam a qualidade dos serviços 
públicos e particulares e podem ser um empecilho a entrada das pessoas no 
mercado de trabalho ,  de nele permanecerem e progredirem nas suas carreiras 
profissionais. 

Por isso, o governo, os empregadores e os trabalhadores e os seus sindicatos têm 
papeis e responsabiliaddes embora diferentes, mas complementares, para prevenir 
e abodar a violência e o assédio nos locais de trabalho. 

Os trabalhadores angolanos defendem o diálogo social e  tolerância Zero a violência 
e os assédios nos locais de trabalho e apoiam a aprovação da convenção e a 
recomendação nesta histórica conferência. 

O programa país para o trabalho decente 2019-2022 ( PPDT) ainda por  assinar  
poderá ser um bom ponto de partida se os parceiros sociais demonstrarem vontade 
política para a sua implementação práctica. 

 

Muito obrigado  
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