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Kinderarbeid: Minimumleeftijd voor werk

Om te helpen voorkomen dat kinderen en adolescenten de ergste vormen

van kinderarbeid verrichten, is decreet nr. 6.481/08 uitgevaardigd, waarin

de vormen van arbeid worden opgesomd die schadelijk zijn voor de

gezondheid, de veiligheid en de goede zeden en derhalve verboden zijn

voor iedereen onder de 18 jaar.

Zoals vastgelegd in art. 7°, XXXIII, van de federale grondwet is de

minimumleeftijd voor werk in Brazilië 16 jaar. Jongeren vanaf 14 jaar

kunnen echter als leerling werken.

Bescherming voor de adolescente 

werknemer

Adolescenten van 16 en 17 jaar 

mogen werken met enkele 

beperkingen. Het werk mag niet 

ongezond, gevaarlijk, nachtelijk, 

pijnlijk, schadelijk voor de moraal 

en de fysieke, psychische, morele 

en sociale ontwikkeling zijn. Het 

mag niet worden uitgevoerd op 

plaatsen en tijden die het naar 

school gaan verhinderen. Het werk 

mag ook niet op de lijst van de 

"ergste vormen van kinderarbeid" 

staan.



Arbeidsinspectie Brazilië: Structuur

 Structuur

 Nacional Coordenation 

(SIT)

 27 regionale coördinaties

Vaststelling van doelstellingen en

prestatie-indicatoren voor elk van

de 26 deelstaten en het federale

district.

 Doelstellingen en prestatie-indicatoren



Basisprocedure: inspectie voor de uitbanning van kinderarbeid 
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van kinderen 

en 

adolescenten
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van kinderen 

en 
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Aantal kinderen en jongeren van 5 tot 17 jaar die kinderarbeid verrichten in Brazilië 

Overzicht van kinderarbeid in Brazilië



Kinderarbeid

Met of zonder

ondergeschiktheid

Informeel

Landelijk
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Kinderarbeid: Complex fenomeen



Modernisering van de arbeidsinspectie

Prioritisering van 
geplande acties op 

basis van 
diagnoses, 

doelstellingen en 
indicatoren 

Actie voor 
duurzame 

vermindering van 
kinderarbeid in 

plaats van 
repressieve actie

Ontwikkeling van 
technische en 
operationele 

middelen voor de 
arbeidsinspectie

Opleiding van 
arbeidsinspecteurs 
in de strijd tegen 

kinderarbeid



Geplande acties: diagnoses

 Statistische gegevens over kinder- en jongerenarbeid;

 gericht zijn op plaatsen waar de kans op kinderarbeid

groter is;

 Kennis van de kenmerken van kinderarbeid en de

oorzaken ervan;

 Ontwikkeling van historische gegevensreeksen van

inspecties om de doeltreffendheid ervan beter te kunnen

beoordelen;



Training voor Arbeidsinspecteurs

 Cursussen voor arbeidsinspecteurs

 Cursussen voor het extern publiek

 Elektronisch tijdschrift

 e-bibliotheek

 YouTube-kanaal

 Cursus tegen kinderarbeid

 04 modules, in totaal 160 uur.

Nationale school voor de 
arbeidsinspectie ENIT



Ontwikkeling van technische en operationele middelen

Ontwikkeling van management projecten:

• Technologische middelen;

• Ontwikkeling van methodologieën en

instrumenten om de doeltreffendheid te

vergroten bij de aanpak van verschillende

vormen van kinderarbeid, bijvoorbeeld:

kinderarbeid binnen een gezin, de ergste

vormen van kinderarbeid, huishoudelijke

arbeid, plattelandsarbeid, arbeid in de

informele sector en andere;

• Ontwikkeling van technische

handleidingen;

• ontwikkeling van nieuwe

inspectievoorschriften.



Acties betreffende de duurzame vermindering van kinderarbeid

Hulp bij de opname in 

het netwerk voor de 

bescherming van 

kinderen en jongeren en 

opname in programma's 

voor sociale 

bescherming

Kinderen en 

adolescenten uit 

situaties van 

kinderarbeid halen

Kinderarbeid

opsporen en kinderen

en jongeren

identificeren

Hulp bij het inschrijven 

op scholen en 

beroepsopleidingen



2021 Resultaten

 Aantal inspecties waarbij kinderarbeid werd aangetroffen:

33% boven de doelstelling;

 Beste inspectieresultaten van de afgelopen 5 jaar;

 49% van de inspecties waarbij kinderarbeid werd

aangetroffen, behoorde tot de ergste vormen van

kinderarbeid;

 90.9% van de resultaten kwam voort uit geplande inspecties

op basis van eerder verzamelde informatie.



Thank you for your attention!
Dank u voor uw aandacht!

Virgílio Pires

Labour Inspector

General-Coordinator of Inspection Integration

virgilio.junior@mtp.gov.br


