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108.ª SESSÃO DA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO

Discurso da Sra. Secretária Geral da UNTC-CS de Cabo Verde, 

Dra. Joaquina Almeida 

Senhor Presidente, Excelência 

Digníssimos Delegados e Observadores 

Caros representantes Governamentais, de Organizações Sindicais e 

Patronais 

Minhas Senhoras, Meus Senhores 

Em primeiro lugar saúdo a todos os presentes.

Congratular a OIT pelos 100 anos de existência, razão pela qual esta 

conferência se reveste de uma essência muito especial.

Estamos convictos de que todos nós aqui sentimo-nos parabenizados

porque partilhamos uma missão comum que é o trabalho, sejamos

detentores do capital ou da força de trabalho. 

O tripartismo está acima de tudo nesta sala.

Muitos atores passaram por aqui ao longo destes 100 anos e 

comungaram da preocupação de que o mundo laboral é movido pela

conjugação de forças entre o capital e o esforço físico e intelectual da

pessoa humana.

Apesar de termos atingido um estágio tecnológico elevado é o homem,

no seu sentido lato, que cria, coordena e conduz a execução das tarefas.

A robótica caminha a passos largos, isso é um facto.

Porém, não pode sobrepor ao fator humano.

Deve ser sim um complemento de força de trabalho que ajuda a 

responder in time às demandas do mercado de trabalho.

Cabo Verde, apesar de ser um país pequeno, acompanha a evolução

das tecnologias e vem implementando o que de melhor há neste

domínio.

O que ainda precisa melhorar no nosso país, é a importância do 

trabalhador como um dos atores do desenvolvimento. 

Temos uma elevada taxa de desemprego jovem que ronda os 43% na

faixa etária 15 e 34 anos, porque as políticas ativas de emprego são

ineficientes; o êxodo rural é gritante e a cada ano que passa os

povoados e as cidades mais periféricas veem ficando desabitados.

Há que parar essa realidade.

O governo tem essa responsabilidade e precisa atacar o problema com 

programas práticos e soluções eficientes, capazes de reter os jovens nas
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suas localidades, envolvendo-os em ações que visem o desenvolvimento 

local. 

Entretanto, congratulamos com o programa de estágio profissional jovem 

lançado pelo governo este ano. 

 

Temos uma perda sistemática de poder de compra dos trabalhadores 

que vem de 2011, altura em que se fez o último aumento salarial aos 

trabalhadores da Administração Pública.  

Este ano numa tentativa de iludir a opinião pública, o governo atribuiu 

um aumento de 2,2 % apenas à uma pequena franja dos trabalhadores 

da Função Pública, discriminando todo o resto. 

 

As violações aos direitos laborais somem e seguem, com grande 

incidência no setor turístico, no comércio e na indústria. 

 

Os maus tratos acontecem a toda a hora em empresas multinacionais e 

o tão propalado desenvolvimento sustentável ainda é uma miragem. 

 

Senhoras e senhores, 

 

Não vou terminar sem antes alertar as autoridades internacionais para o 

facto de haver entre ONG´S Internacionais, supostamente sem fins 

lucrativos, que em nome da caridade e beneficência, entra no país para 

fazer parcerias de negócios.  

Essas Organizações intrometem-se em assuntos internos das Instituições 

Cabo-verdianas, não respeitam as regras nacionais de associativismo, 

nem do Investimento Externo, por estarem imbuídas de outros objetivos. 

 

Para finalizar quero desejar a todos uma boa sessão de trabalho e à OIT, 

que perdure no tempo por mais outros 100 anos, porque dada a sua 

pluralidade interventiva, consegue manter vivo o equilíbrio tripartido nas 

questões laborais. 

 

Um bem-haja a todos. 

 

Muito obrigada. 

Praia, 17 de Junho de 2019 

 

 
 

Maria Joaquina Veiga de Almeida 

Secretária Geral da UNTC-CS – Cabo Verde 




