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OBJETIVO GERAL

Esforços para erradicar o 

trabalho forçado consolidados

no Brasil e no Peru



OBJETIVO 1

1. Avanço na base de conhecimento sobre trabalho forçado
1.1. Estudos e dados sobre trabalho forçado disponíveis.

Resultados:

- Indicadores sobre trabalho forçado melhorados. 

- Mecanismos de coleta de dados sobre trabalho forçado melhorados.

- Metodologia para diagnóstico sobre trabalho forçado desenvolvida.

1.2. Conscientização sobre trabalho forçado promovida, incluindo 

aspectos de idade, raça e gênero.

Resultados:

- Estratégia de comunicação implementada.

- Boas práticas brasileiras no combate ao trabalho forçado identificadas, 

sistematizadas e disseminadas. 



2. Aumento do diálogo social e da capacidade institucional para a

implementação de políticas públicas para erradicar o trabalho forçado

no Brasil, em nível nacional e estadual.

2.1. Grupos de diálogo social fortalecidos.

Resultados:

- Capacidade técnica da CONATRAE fortalecida.

- Capacidade técnica de COETRAEs fortalecida. 

2.2. Participação das organizações de trabalhadores no combate ao 

trabalho forçado aumentada

- Participação de organizações de trabalhadores na CONATRAE 

aumentada. 

- Capacidade de representantes sindicais para combater o trabalho 

forçado aumentada.

OBJETIVO 2



3. Aumento da participação do setor privado e de organização dos

empregadores no combate ao trabalho forçado no Brasil.

3.1. Sustentabilidade do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho

Escravo alcançada.

Resultados:

- Instituto Pacto Nacional criado, registrado e em funcionamento. 

- Nova estrutura do Pacto fortalecida

3.2. Empresas sustentáveis e cadeias produtivas fortalecidas para 

combater o trabalho forçado:

Resultados:

- Informações sobre como as empresas estão lidando com o trabalho 

forçado em suas cadeias produtivas disponíveis.

- Conhecimento de organizações de empregadores sobre o trabalho 

forçado aumentado.

OBJETIVO 3



4. Redução da vulnerabilidade socioeconômica de grupos suscetíveis a

trabalhos forçados na área de intervenção do Projeto

4.1. Programa Ação Integrada fortalecido como uma intervenção de

subsistência

Resultados:

- Programa Ação Integrada em Mato Grosso melhorado e consolidado.

- Programa Ação Integrada adaptado em estados selecionados.

OBJETIVO 4



5. Melhoria das políticas de combate ao trabalho forçado no Peru

5.1. Base de conhecimento sobre o trabalho forçado aumentada

Resultados:

- Estudos produzidos e dados disponíveis sobre trabalho forçado.

- Estratégia de comunicação desenvolvida e implementada.

5.2. Capacidade institucional e diálogo social no Peru melhorados

Resultados:

- Comissões Nacionais e Regionais de Combate ao Trabalho Forçado 

fortalecidas.

- Mecanismos de aplicação da lei, prevenção e assistência às vítimas 

melhorados.

5.3. Um programa de intercâmbio de boas práticas entre Brasil e Peru 

promovido por meio de mecanismos de cooperação horizontal:

Resultado:

- Mecanismo de intercâmbio desenvolvido entre CONATRAE e CNLCTF .

OBJETIVO 5
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