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Um novo papel para a 
Cooperação Sul-Sul e 
Triangular!

A Cooperação Sul-Sul e Triangular 
(CSST) pode ser definida como a 
colaboração entre dois ou mais países 
em desenvolvimento, geralmente 
apoiada por parceiros tradicionais, 
orientada pelos princípios de 
solidariedade e não-condicionalidade, 
tendo em vista a implementação 
de modelos de desenvolvimento 
inclusivos e distributivos que são 
impulsionados pela procura. A 
CSST complementa a cooperação 
Norte-Sul num esforço concertado 
para promover oportunidades 
de desenvolvimento. Conforme 
expresso na Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, a 
cooperação Sul-Sul e triangular 
tornou-se uma modalidade chave 
da cooperação internacional para o 
desenvolvimento e um instrumento 
fundamental para o Sistema de 
Desenvolvimento das Nações Unidas.

Academia sobre a 
Cooperação Sul-Sul 
e Triangular: Uma 
oportunidade para participar!

A Academia sobre a Cooperação 
Sul-Sul e Triangular é um evento 
inter-regional de aprendizagem e 
trabalho em rede que irá reunir 
responsáveis pela elaboração de 
políticas, promotores, profissionais 
e investigadores de todo o mundo. 
Será também um fórum para 

a coordenação de iniciativas 
estratégicas de alto nível e a 
promoção de políticas relacionadas 
com a CSST em favor dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) das Nações Unidas e do 
trabalho digno em particular. A 
Academia sobre a Cooperação Sul-
Sul e Triangular é uma iniciativa 
conjunta da OIT e do seu Centro 
Internacional de Formação, apoiada 
por agências das Nações Unidas 
e outros parceiros. A tendência 
mundial para um maior envolvimento 
com o Sul Global, bem como para 
a partilha de boas práticas através 
da cooperação Sul-Sul e triangular 
e de mecanismos de cooperação 
para o desenvolvimento, encontra-se 
refletida na Estratégia de Cooperação 
para o Desenvolvimento da OIT 
para 2015-2017 e na Estratégia da 
OIT para a “Cooperação Sul-Sul e 
Triangular: O caminho a seguir” (CA, 
2012). Em termos globais, o sistema 
das Nações Unidas tem participado 
ativamente nesta modalidade através 
das Expos de Desenvolvimento Sul-
Sul, nas quais a OIT tem assumido 
um papel ativo desde a sua criação.

A Academia, em parceria com o 
sistema das Nações Unidas, irá 
centrar-se na teoria e prática da 
CSST, os seus conceitos, princípios, 
modalidades e políticas. No cerne 
do programa da Academia estará 
a partilha de experiências práticas 
e lições aprendidas num contexto 
internacional, com o objetivo de 
criar oportunidades colaborativas 
significativas e de elevado impacto, 

e desenvolver estratégias para as 
mesmas. A sua dinâmica flexível 
e interativa irá possibilitar uma 
experiência enriquecedora tanto 
para peritos de renome como para 
aqueles que começaram a trabalhar 
recentemente neste domínio.

Objetivos

O principal objetivo da Academia 
CSST é apoiar os participantes para 
que estes aprendam, trabalhem em 
rede, desenvolvam estratégias e 
colaborem no âmbito da CSST. 

No final da Academia, os 
participantes terão:

•	 Promovido a CSST como uma 
modalidade de parceira em favor 
da Agenda 2030 e do trabalho 
digno em particular;

•	 Ficado a conhecer os instrumentos 
e metodologias que permitem o 
lançamento, a implementação e a 
avaliação de iniciativas e projetos 
de CSST;

•	 Fortalecido e desenvolvido as suas 
redes, comunidades de prática 
e parceiras com base em boas 
práticas e lições aprendidas, com 
um acesso permanente ao “ponto 
de encontro virtual para a CSST”;

•	 Participado em modalidades 
de CSST com a OIT assentes 
em boas práticas específicas e 
lições aprendidas, apresentadas 
durante a Academia através das 
abordagens de pares. 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento representa uma oportunidade única numa geração para melhorar as vidas de milhares 

de milhões de pessoas e dar resposta à procura universal de trabalhos dignos. Devemos abraçar esta oportunidade e incentivar a 

solidariedade – incluindo a solidariedade da cooperação Sul-Sul – que ajudará a tornar este objetivo uma realidade.

Guy Ryder, Diretor-Geral da OIT, Dia Sul-Sul, setembro de 2015



Quem deve participar?

A Academia CSST foi concebida para:

•	 Representantes e especialistas 
de agências de cooperação para o 
desenvolvimento, ministérios dos 
negócios estrangeiros, agências 
das Nações Unidas, missões 
diplomáticas, ministérios nacionais 
(do trabalho, segurança social, 
etc.) e autoridades locais;

•	 Mandantes da OIT, nomeadamente 
representantes das organizações 
dos trabalhadores e dos 
empregadores;

•	 Responsáveis pela elaboração 
de políticas, promotores e 
profissionais interessados em 
promover a CSST como uma forma 
de contribuir para a realização dos 
ODS;

•	 Investigadores interessados em 
obter perspetivas práticas sobre a 
aplicação da CSST em diferentes 
regiões e no trabalho em rede 
que fazem com pessoas chave no 
terreno;

•	 Pessoal da OIT (diretores, 
assessores técnicos principais, 
responsáveis de programas e 
peritos da sede e dos escritórios no 
terreno).

Fase 2 – Período presencial: esta fase terá lugar em Turim, de 11 a 15 de 
julho de 2016, e irá incluir:

•	 Sessões Plenárias: sessões interativas sobre temas selecionados que 
permitirão criar um nível de conhecimento e compreensão comum a 
todos os participantes;

•	 Painéis de Alto-nível: os participantes irão discutir e participar na 
conceção de iniciativas estratégicas de alto-nível e na promoção de 
políticas relacionadas com a CSST e a concretização dos ODS;

•	 Cursos Eletivos: os participantes terão a possibilidade de escolher 
entre cursos eletivos que oferecem oportunidades para partilhar 
conhecimentos, discutir aplicações concretas e retirar lições que podem 
ajudar a desenvolver projetos, políticas e investigações no futuro;

•	 Atividades em Rede: durante a semana, serão realizadas atividades de 
carácter social e informal com vista a maximizar as oportunidades de 
trabalho em rede e partilha de conhecimentos entre os participantes.

Fase 3 – Pós-aprendizagem: esta fase terá início após o período presencial 
e irá ajudar os participantes a dar continuidade à interação, ao intercâmbio 
de experiências, ao aprofundamento dos conhecimentos e à colaboração 
via internet, através do “Ponto de Encontro virtual para a Cooperação Sul-
Sul em matéria de Trabalho Digno”.

Fase 1 – Pré-aprendizagem: esta fase interativa será realizada através 
da internet ao longo de um período de quatro semanas antes do início 
da Academia CSST, em que serão apresentados os princípios básicos e 
questões fundamentais relacionados com os temas que serão abordados 
nas sessões presenciais. Nesta fase, os participantes terão também 
a oportunidade de se conhecerem uns aos outros e interagir antes do 
encontro em Turim.

Idiomas

A Academia de CSST é realizada 
em inglês, francês, espanhol 
e português. Todas as sessões 
plenárias terão interpretação 

simultânea nos quatro idiomas; 
os cursos eletivos poderão estar 
disponíveis apenas em idiomas 
selecionados.

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento representa uma oportunidade única numa geração para melhorar as vidas de milhares 

de milhões de pessoas e dar resposta à procura universal de trabalhos dignos. Devemos abraçar esta oportunidade e incentivar a 

solidariedade – incluindo a solidariedade da cooperação Sul-Sul – que ajudará a tornar este objetivo uma realidade.

Guy Ryder, Diretor-Geral da OIT, Dia Sul-Sul, setembro de 2015

Como participar?

A abordagem metodológica que será usada na Academia CSST consiste em 
três fases: 



Para questões logísticas e quaisquer outros assuntos relacionados com o processo de inscrição, por favor contacte a 
Equipa de Turim através do endereço eletrónico southsouth@itcilo.org.  

Para outros assuntos, por favor contacte 
Anita Amorim,  

Chefe da Unidade de Parcerias Emergentes e Especiais, PARDEV, OIT Genebra 
amorim@ilo.org.
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Alguns temas principais 
e boas práticas a serem 
abordados
•	 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável e Cooperação Sul-Sul 
e Triangular: boas práticas;

•	 O caminho para Buenos Aires+40
•	 Boas práticas de CSST na 

eliminação do trabalho infantil, 
trabalho forçado, escravatura 
moderna e tráfico de seres 
humanos;

•	 A CSST em matéria de criação 
de emprego e de formação 
profissional;

•	 Criação de emprego, alterações 
climáticas e transições justas: 
enfoque na Cooperação Sul-Sul

•	 A extensão dos pisos de proteção 
social: uma perspetiva Sul-Sul;

•	 Cooperação entre Cidades e 
Desenvolvimento Económico Local 
(DEL);

•	 Cooperação “Frágil a Frágil”;
•	 CSST e migração laboral;
•	 Diálogo Social: o papel dos 

parceiros sociais na promoção e no 
apoio à CSST;

•	 Parcerias Público-Privadas e 
Cooperação Sul-Sul.

Aprendizagem Virtual e 
Trabalho em Rede
 
Um ambiente virtual estará 
disponível na internet para melhorar 
a experiência de aprendizagem dos 
participantes e aprofundar as suas 
capacidades de trabalho em rede 
e de colaboração no futuro. Este 
ambiente será usado inicialmente 
pelos participantes durante as 
quatro semanas que antecedem 
o início da Academia como uma 
plataforma de pré-aprendizagem. 
Nela serão apresentados os princípios 
básicos e questões fundamentais 
relacionados com os conteúdos da 
Academia, dando aos participantes 
a possibilidade de se familiarizarem 
uns com os outros e de partilharem 
os seus pontos de vista, preocupações 
e necessidades, mesmo antes de 
se encontrarem pessoalmente em 
Turim. Após a Academia, o ambiente 
virtual continuará disponível para os 
participantes enquanto “Ponto de 
Encontro para a Cooperação Sul-
Sul em matéria de Trabalho Digno”. 
Através deste ambiente na internet, 
os participantes poderão obter 
informações atualizadas, manter-se 
envolvidos e continuar a partilhar e a 
colaborar de forma permanente.

Custos de participação, 
bolsas de estudos e 
inscrição
A participação na Academia CSST tem 
o custo de 2150€, que inclui propinas, 
seguro e alojamento em pensão 
completa em Turim (de domingo,  
10 de julho a sábado, 16 de julho).
“Participantes selecionados de países 
do sul e profissionais em matérias 
Sul-Sul provenientes do Sul Global 
poderão receber uma bolsa de estudos 
integral mediante o envio de um artigo 
sobre “cooperação sul-sul” relacionada 
com uma das questões mencionadas 
no folheto (trabalho infantil, trabalho 
forçado, alterações climáticas, criação 
de emprego, desenvolvimento de 
capacidades, migração laboral, 
cooperação cidade a cidade, economia 
social e solidária, diálogo social, 
cooperação “frágil a frágil”, proteção 
social, entre outras).”
 Apenas serão considerados os 
candidatos que apresentem as 
respetivas candidaturas dentro do prazo 
limite de inscrição (30 de abril de 
2016 prazo de inscrição, 15 de maio 
prazo para envio dos artigos).
Os custos da viagem de ida e volta a 
Turim, bem como os custos relativos 
aos vistos e transferências de 
aeroporto, deverão ser suportados pelos 
participantes.

Prazo de inscrição: 30 de abril de 2016

Inglês: http://intranetp.itcilo.org/STF/A909374/en  

Francês: http://intranetp.itcilo.org/STF/A909374/fr 

Espanhol: http://intranetp.itcilo.org/STF/A909374/es 

Português: http://intranetp.itcilo.org/STF/A909374/pt   

Os participantes interessados devem inscrever-se em: 


