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I. COOPERAÇÃO BRASILEIRA COM A OIT: DADOS PRINCIPAIS 

 

Em dezembro de 2007 e março de 2008 foram assinados dois Memorandos
1
 de Entendimento, o 

primeiro sobre Prevenção e Eliminação do Trabalho Infantil e o segundo sobre promoção da proteção 

social em diversas regiões, com foco especial nos países africanos de língua oficial portuguesa 

(PALOP). Estes Memorandos expressaram um compromisso entre a OIT e o governo brasileiro com a 

identificação de necessidades e o processamento das demandas de cooperação técnica dos países em 

desenvolvimento, assim como com a mobilização de recursos financeiros para viabilizar essa 

cooperação. 

O Acordo-Quadro mais abrangente foi assinado em março de 2009 – o “Ajuste Complementar ao 

Acordo de Cooperação Técnica com Países da América Latina e África para a Implementação do 

Programa de Parceria OIT-Brasil para a Promoção da Cooperação Sul-Sul”. No seguimento deste 

Ajuste Complementar, o Brasil priorizou a elaboração de programas de cooperação relativos aos 

direitos e princípios fundamentais no trabalho. Atualmente, existem 4 programas de cooperação Sul-

Sul aprovados, nos seguintes temas: prevenção e eliminação do trabalho infantil, promoção da 

seguridade social, eliminação do trabalho escravo e promoção dos empregos verdes e fortalecimento 

dos sindicatos. Dos programas acima mencionados, foram implementados os Programas de Parceria 

para a Eliminação do Trabalho Infantil e para a Promoção da Seguridade Social, sendo que os demais 

não se iniciaram em função de restrições financeiras que ocorreram a partir de 2010. No âmbito destes 

programas, foram aprovados nove projetos na área de trabalho infantil e três projetos na área de 

seguridade social.     

Cabe registrar, que em 2012 foi aprovada pelo Conselho de Administração da OIT a Estratégia da 

OIT para a Cooperação Sul-Sul e triangular.
2
 Em novembro do mesmo ano negociaram-se os 

indicadores para essa cooperação. A referida estratégia menciona o papel do Brasil como fundamental 

na estruturação dos mecanismos de atuação da OIT nessa área. Além disso, estabelece como 

resultados: 1) a OIT tem uma maior consciência e capacidade institucional para identificar e colocar 

em prática a cooperação Sul-Sul e triangular, com vista a criar uma iniciativa global sobre este tipo de 

cooperação; e 2) fortalecer a Agenda do Trabalho Decente por meio da Cooperação Sul-Sul com um 

número crescente de governos, parceiros sociais, agências da ONU e organizações não 

governamentais. 

A estratégia adotada pelo Conselho de Administração reafirma a importância do Grupo IBAS (Índia, 

Brasil e África do Sul) e em 2010 foi assinada uma Declaração de Intenções com a OIT relativa à 

cooperação Sul-Sul no âmbito do Trabalho Decente. Em junho de 2012, os Ministros do Trabalho 

adotaram mais uma declaração IBAS no campo do trabalho decente, com o objetivo de promover o 

diálogo entre os três países nos temas de cooperação horizontal durante a Conferência Internacional 

do Trabalho. Nesta ocasião, e dando seguimento à reunião IBAS sediada pela Índia em março de 

2012, os ministérios do trabalho dos três países comprometeram-se a criar um plano de ação 

detalhado para implementar a Declaração de 2010 nas áreas de proteção social, emprego de jovens, 

aprendizagem e sistemas públicos de emprego.   

                                                                 

1 Memorando de Entendimento entre a Organização Internacional do Trabalho e o Governo da República Federativa do Brasil, para 
o Estabelecimento da Iniciativa de Cooperação Sul-Sul para o Combate ao Trabalho Infantil.  
Memorando de Entendimento entre a Organização Internacional do Trabalho e o Governo da República Federativa do Brasil de 
Cooperação Técnica sobre a Criação e Troca de Conhecimentos, Informações e Experiências na Área da Seguridade Social. 

2 22/03/2012 
(http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_172577.pdf). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_172577.pdf
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Distribuição Geográfica 

Em termos geográficos, a cooperação Brasil-OIT através da CSS está concentrada principalmente na América 

Latina, África e Ásia:3 

 América Latina e Caribe: Paraguai, Bolívia, Equador e Haiti, bem como MERCOSUL 

(Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai). 

 África: África do Sul (no quadro do IBAS), os PALOP (Angola, Cabo Verde, Guiné 

Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe), Tanzânia e Nigéria. 

 Ásia: Índia (no quadro do IBAS), Timor-Leste e Palestina. 

 

No período 2005-2013 foram aprovados recursos no montante de USD$ 13 milhões nos 

quatro objetivos estratégicos da OIT: 

51%

17%

13%

7%

12%

Normas: Trabalho Infantil

Emprego

Proteção Social

Diálogo Social

Centro de Turim

 

II. UMA ALIANÇA ESTRATÉGICA PARA A COOPERAÇÃO SUL-SUL:  
 TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO SOCIAL  

A. Progresso na Prevenção e Eliminação do Trabalho Infantil através da Cooperação 
Sul-Sul 

 

O ano de 2012 continuou a registrar intensa atividade para a cooperação Sul-Sul. Neste período, 

foram encerrados os projetos de Timor-Leste, Paraguai e Bolívia, acordadas duas extensões de 

projetos sem recursos adicionais, MERCOSUL e Tanzânia, além de aprovado um novo projeto 

“Estratégias para Acelerar o Ritmo da Erradicação das Piores Formas de Trabalho Infantil”, com 

recursos do Ministério do Desenvolvimento Social do Brasil, para apoiar a realização da III 

Conferência Global de Trabalho Infantil que decorrerá no Brasil em outubro de 2013. 

Caberia registrar, a recente aprovação da revisão do projeto de apoio ao Programa de Parceria Sul-Sul 

para a Prevenção e Eliminação do Trabalho Infantil, para incluir um aporte adicional de 

US$3.000.000,00 (três milhões de dólares) de forma a apoiar a elaboração e a execução da Estratégia 

Regional de Cooperação Sul-Sul intitulada “América Latina Livre de Trabalho Infantil”. Essa 

Estratégia Regional Sul-Sul será delineada no decorrer do processo preparatório para a III 

Conferência Global de Trabalho Infantil e lançada durante o evento em Brasília em outubro de 2013.   

Registra-se ainda, que foi consolidada a parceria bem sucedida com o projeto financiado pelo USDOL 

“Projeto de Combate às Piores Formas de Trabalho Infantil por meio da Cooperação Horizontal na 

                                                                 

3 Foram realizadas atividades específicas com El Salvador e República Dominicana no contexto da Agenda de Trabalho Decente, e 
também com a África do Sul e a Índia no contexto de Trabalho Infantil. 
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América do Sul” para implementar as atividades na Bolívia, Equador e Paraguai. Esta parceria, 

embora não formal, foi considerada uma primeira aproximação do Governo norte-americano para um 

esquema de Cooperação Sul-Sul e Triangular (CSST) com a OIT. 

Abaixo, alguns dos principais resultados alcançados durante este período: 

 

Resultados da CSST na Bolívia, Equador e Paraguai (parceria dos projetos ABC e USDOL) 

 

 Foram desenvolvidos mecanismos e práticas de CSST entre os diferentes atores envolvidos, 

sendo exemplo disso as visitas conjuntas de intercâmbio nos temas de transferência de renda 

condicionada, inspeção do trabalho, saúde e trabalho infantil e aprendizagem juvenil. 

 Foi desenvolvida uma metodologia de Cooperação Sul-Sul e Triangular (CSST), denominada 

visitas de intercâmbio conjuntas, pensada em 3 fases: preparação das delegações que participaram das 

atividades Sul-Sul, execução das atividades de intercâmbio propriamente ditas (seminários presenciais 

com visitas práticas in loco) e, acompanhamento da adaptação das iniciativas inspiradas pelo 

intercâmbio. 

 A experiência ganhou reconhecimento internacional na EXPO Sul-Sul de 2010 com o prêmio 

de inovação. A experiência brasileira de CSST com a OIT e a Bolívia, na área de eliminação do 

trabalho infantil por meio da inspeção do trabalho, foi selecionada para ser apresentada na Expo Sul-

Sul Regional, (Saber Sur), no Panamá, em maio de 2012.  

 Mais recentemente, a avaliação de meio termo do projeto USDOL foi a primeira oportunidade 

de contar com um olhar independente que concluiu com um balanço extremamente positivo sobre a 

parceria desenvolvida entre os dois projetos, ressaltando o êxito da estratégia aplicada, assim como a 

avaliação positiva que os países beneficiários têm da CSS. 

 Outras iniciativas de CSS começaram a ser desenvolvidas pelos países da região inspiradas no 

êxito da estratégia. Por exemplo: a) o intercâmbio da experiência do Equador para o Brasil na área de 

erradicação do trabalho infantil nos lixões; b) as visitas da Argentina e do Paraguai à Bolívia para 

compartilhar experiências sobre a inclusão do SCREAM na educação pública; c) o evento de 

intercâmbio regional organizado pelo Equador em agosto de 2012 no tema do trabalho infantil nos 

lixões; d) o evento convocado pela Colômbia em fevereiro de 2013 sobre boas práticas no combate ao 

trabalho infantil. 

 

i. Bolívia 

O projeto de cooperação do Brasil com a Bolívia denominado "Contribuição para o desenvolvimento 

de políticas e programas nacionais de prevenção e eliminação das Piores Formas de Trabalho Infantil 

na Bolívia"
4
 desenvolveu-se entre outubro de 2009 e dezembro de 2012.  

 

Resultados: 

 

 Foi realizada uma visita de Intercâmbio de Experiências Brasileiras - Programa Bolsa Família 

e Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), Brasília e Salvador em agosto de 2010, que 

gerou a elaboração e execução do estudo de avaliação e melhoria do Bono Juancito Pinto 

("Orientações e ações voltadas para a Erradicação e Prevenção do Trabalho Infantil no contexto do 

funcionamento do Bono Juancito Pinto"). 

 Foi realizada uma visita de Intercâmbio de Experiências Brasileiras – Programa de Inspeção 

do Trabalho e Experiências do Ministério Público do Trabalho (Belo Horizonte, setembro de 2010). 

Em setembro de 2011, o Ministério do Trabalho boliviano implementou um novo “Sistema de 

Monitoramento do trabalho Infantil na Bolívia”. As ferramentas produzidas incluem um manual sobre 

o processo e procedimentos de inspeção, ferramentas para a coleta de informações das atividades de 

inspeção e um software de gerenciamento de informações. Este novo sistema foi inspirado no modelo 

brasileiro e é o resultado de diversos intercâmbios realizados entre os dois países no âmbito do 

projeto.  

                                                                 

4 Projeto BOL0952PBRA. 
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 Foi realizada uma Visita Técnica de Intercâmbio de Experiências sobre o papel do sistema de 

saúde pública na luta contra o trabalho infantil (Brasília, maio de 2011). 

 Como parte da nova Lei da Educação Avelino Siñani, em julho de 2011 o Ministério da 

Educação estabeleceu a “Equipe de Gênero, Gerações e Sociedade” como parte da Unidade de 

Política Intracultural, Intercultural e Plurilinguística, a qual está encarregue de desenvolver os 

componentes da política educacional para os bolivianos socialmente excluídos e desfavorecidos, 

tendo a eliminação do trabalho infantil como assunto prioritário.   

 Foi realizada uma Visita Técnica Conjunta de Intercâmbio de Experiências sobre políticas e 

programas para jovens e adolescentes trabalhadores entre 14 e 17 anos de idade (Salvador, 29/08 a 

1/09 de 2011). 

Como resultado dessa visita foi implementado um programa piloto para adolescentes nas regiões de 

El Alto de La Paz e Santa Cruz. A sistematização do modelo integral de formação para a 

aprendizagem laboral adolescente, executado pelo Centro de Promoção da Mulher Maria Gregoria  

(CPMGA) no âmbito deste Projeto de Cooperação Sul – Sul, é utilizado pelo Governo Municipal de 

El Alto, pelo Ministério do Trabalho e por ONGs. O documento teve uma grande demanda e, por 

solicitação do Ministério do Trabalho, o CPMGA realizou a impressão do mesmo.  

 Foi realizado o estudo “Desafios para uma transição bem sucedida escola-trabalho no âmbito 

da revolução educativa na Bolívia”. 

 Durante este período, o Instituto Nacional de Estatística (INE) decidiu desenvolver e incluir 

um módulo específico sobre trabalho infantil na sua pesquisa aos agregados familiares a fim de 

melhorar a informação estatística disponível sobre trabalho infantil. O INE organizou ateliês para a 

disseminação dos resultados da Primeira Pesquisa Nacional Sobre Trabalho Infantil, publicada em 

2010. 

ii. Paraguai 

O projeto de cooperação do Brasil com o Paraguai denominado "Proteção e Promoção Social de 

meninos(as), adolescentes e suas famílias em situação de trabalho infantil no Paraguai”
5
 foi 

desenvolvido entre outubro de 2009 e dezembro de 2012. 

 

Resultados: 

 

 A União das Indústrias do Paraguai (UIP), em parceria com a Fundação DEQUENI e com o 

apoio do Comitê Nacional para a Erradicação do Trabalho Infantil (CONAETI), lançou no mês de 

março de 2011 uma campanha intitulada “Unidos por um Paraguai sem Trabalho Infantil”.  

 Visita Técnica de Intercâmbio de Experiências sobre o papel do sistema de saúde pública na 

luta contra o trabalho infantil no Brasil, em Brasília em maio de 2011.  

 Em junho de 2011, a CONAETI lançou uma campanha contra quatro das piores formas de 

trabalho infantil priorizadas pelo Governo: Trabalho Infantil Doméstico conhecido como “criadazgo”, 

trabalho nas Ruas, trabalho Agrícola e Trabalho em Lixões. Estas campanhas foram realizadas ao 

longo do ano.  

 Em julho de 2011, o Ministério do Trabalho iniciou um programa de formação para os 

Inspetores do Trabalho e a inclusão e aplicação do Foco no Trabalho Infantil no âmbito das diretrizes 

Institucionais e Interinstitucionais. Esta atividade é um resultado concreto da visita técnica 

Intercâmbio de Experiências Brasileiras – Programa de Inspeção do Trabalho e Experiências do 

Ministério Público do Trabalho (em Belo Horizonte em setembro de 2010).  

 Visita Técnica Conjunta de Intercâmbio de Experiências sobre políticas e programas para 

jovens e adolescentes trabalhadores entre 14 e 17 anos de idade (Salvador, 29/08 a 1/09 de 2011). 

 O Ministério da Educação e Cultura adotou uma proposta de ajuste do currículo escolar 

incorporando o tema do trabalho infantil, trabalho infantil doméstico e exploração sexual comercial de 

crianças.  

 O Ministério da Saúde Pública e Bem Estar Social do Paraguai publicou a Resolução N.º 

1027, datada de setembro de 2011, estabelecendo procedimentos para a estratégia direcionada à 

juventude (Integração da Gestão dos Adolescentes e suas Necessidades - IMAN), que passou a incluir 

indicadores de trabalho infantil e trabalho perigoso nas avaliações psicossociais para identificação de 

                                                                 

5 Projeto PAR/09/52P/BRA. 
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casos de alto risco e definição de intervenções. Esta iniciativa é um resultado da participação do 

Ministério na Visita Técnica de Intercâmbio de Experiências Sobre Boas Práticas do Sistema Único 

de Saúde realizada no final de agosto de 2011 no Brasil.      

 A Secretaria Nacional para a Infância e a Adolescência emitiu a Resolução 740 que aprova a 

proposta técnica de estruturação do FONOAYUDA, um serviço de chamada telefônica a ser utilizado 

para relatar violações de direitos das crianças e adolescentes, bem como para encaminhamento e 

acompanhamento, e para lidar com situações de crise através de uma linha telefônica, também um 

resultado de intercâmbio específico para este tema com o Disque 100 brasileiro. 

iii. Equador 

O projeto de cooperação do Brasil com o Equador denominado “Projeto para a redução do trabalho 

infantil através da Cooperação Sul-Sul”
6
 está sendo executado desde 2009 e foi prorrogado até 

dezembro de 2013.   

 

Resultados: 

 

 Em junho de 2011, foi alcançado um acordo entre o Ministério das Relações Trabalhistas, 

outras agências governamentais e organizações de empregadores (câmaras) dos setores da agricultura, 

floricultura, pecuária e construção civil para a criação de um Grupo Técnico de Trabalho para 

coordenar ações e promover programas conjuntos para a eliminação do trabalho infantil nestes 

setores. 

 Em julho de 2011, o governo equatoriano manifestou o seu ponto de vista positivo sobre a 

forma como o país está avançando para se tornar um país livre do trabalho infantil nos lixões. Esta 

conquista foi o resultado do trabalho iniciado pela OIT em 2002, e que foi continuado em 2007 com 

um Programa Nacional implementado pelo Ministério das Relações Trabalhistas e pelo Grupo 

Técnico de Trabalho Governamental para a eliminação do trabalho infantil. O Projeto IPEC Sul-Sul 

forneceu apoio ao Grupo de Trabalho na sistematização de experiências e no Relatório Nacional 

Sobre Eliminação do Trabalho Infantil nos Lixões e um Protocolo para Prevenção e Eliminação do 

Trabalho Infantil nos Lixões foi elaborado e lançado para uso pelas autoridades locais. 

 Com o apoio do projeto, a COMUNIDEC realizou em julho de 2011 um Estudo de Linha de 

Base para o programa de eliminação do trabalho infantil entre a população afro-equatoriana na 

Província de Esmeraldas e a população indígena nas Províncias de Chimborazo e Imbabura. Dois 

Programas de Ação Direta financiados pelo USDOL iniciaram as suas atividades nestas localidades.  

 Em agosto de 2011, o Ministério de Coordenação do Desenvolvimento Social e o Ministério 

da Inclusão Econômica e Social completaram um estudo sobre a evolução histórica do trabalho 

infantil, o âmbito institucional para o combate e a relação custo-benefício para a sua eliminação. O 

documento foi preparado por uma equipe de consultores nacionais contratados pelo ministério. O 

Projeto apoiou esta iniciativa através da realização de reuniões com os consultores nas quais foram 

fornecidas orientações, insumos e informações-chave. 

 Visita Técnica Conjunta de Intercâmbio de Experiências sobre políticas e programas para 

jovens e adolescentes trabalhadores entre 14 e 17 anos de idade, Salvador, 29/08 a 1/09 de 2011. 

iv. MERCOSUL 

O projeto de cooperação do Brasil com o MERCOSUL denominado "Projeto de Apoio ao Plano 

Regional para a Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil – MERCOSUL"
7
 está sendo executado 

desde novembro de 2010 e foi prorrogado até junho de 2013. 

 

Resultados (2012-13): 

 

 Adoção de um protocolo comum de inspeção na área do trabalho infantil em 4 países e 

formação conjunta no domínio da inspeção. 

                                                                 

6 Projeto ECU/0952/PBRA. 
7 Projeto RLA1150PBRA. 
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 Realização de uma análise comparativa da legislação, com vista à harmonização jurídica do 

Bloco e atualização da Declaração Sociolaboral do MERCOSUL no tema do trabalho infantil, em 

consonância com as normas internacionais de garantias dos direitos das crianças. 

 Realização da campanha de sensibilização “Mercosul Unido contra o Trabalho Infantil”. 

Focada no tema das piores formas de trabalho infantil com ênfase no trabalho infantil doméstico, na 

agricultura e na exploração sexual, lançada conjuntamente por todos países do MERCOSUL e 

destinada a maior atuação nas zonas de fronteira. Como desdobramento da campanha, foi realizado 

treinamento conjunto de inspetores nas zonas de fronteira e ações de sensibilização em cada país do 

bloco. Foram realizados diagnósticos rápidos, com foco no trabalho infantil doméstico e no trabalho 

infantil agrícola, nas seguintes zonas de fronteira seca (cidades gêmeas): Santana do Livramento 

(BRA)/Rivera (URU); Uruguaiana (BRA)/Paso de Los Libres (ARG); Posadas (ARG)/Bernardo 

Irigoyen (ARG) e Puerto Iguazú (ARG)/Foz do Iguaçu (BRA). 

 Realização da I Conferência Regional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil no 

MERCOSUL, em Buenos Aires, em junho de 2012. Na ocasião, a unidade executora do Plano 

Regional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil defendeu a importância de uma segunda 

Declaração Presidencial sobre a prevenção e erradicação do trabalho infantil no Mercosul, que acabou 

sendo assinada em 29 de junho de 2012, na cúpula ocorrida em Mendonza, Argentina. No documento, 

os presidentes reiteram sua rejeição ao trabalho infantil e declaram sua decisão de aprofundar as ações 

destinadas a uma efetiva prevenção e erradicação do problema. O documento reconhece a 

importância, para os avanços obtidos até o momento, das normas internacionais tais como a 

convenção sobre os direitos da criança de 1989, as convenções 138 e 182 da OIT, e as demais 

iniciativas acordadas pela comunidade internacionais, como o roteiro para a eliminação das piores 

formas de trabalho infantil para o ano 2016, que foi adotada em 2010 na Conferência Mundial de Haia 

sobre trabalho infantil. 

 Realização da "II Conferência Regional - MERCOSUL Unido Contra o Trabalho Infantil: Na 

rota da III Conferência Global sobre Trabalho Infantil de 2013" em Porto Alegre em novembro de 

2012, com o objetivo de debater os avanços e desafios entre os países do bloco e a fim de que se 

apresentem os resultados do projeto de apoio ao plano regional. O resultado deste evento foi a revisão 

do plano Mercosul e a solicitação de prorrogação deste projeto.  

v. Timor-Leste 

O projeto de cooperação do Brasil com Timor-Leste denominado “Programa para a Eliminação das 

Piores Formas de Trabalho Infantil em Timor-Leste”
8
 foi executado entre maio de 2011 e junho de 

2012. 

 

Resultados: 

 

 O Projeto apoiou com sucesso a criação de um grupo de trabalho tripartite, conduzindo o 

diálogo e a iniciativa relacionados com a prevenção e o combate ao trabalho infantil. 

 Através deste mecanismo, o projeto contribuiu para a elaboração dos Termos de Referência 

(TdR) da Comissão Nacional Tripartite Contra o Trabalho Infantil (CNTI) que será composta de 

representantes do Governo, Organizações de Trabalhadores e Empregadores e da Sociedade Civil. A 

validação destes TdR pelo Primeiro Ministro e o estabelecimento oficial da Comissão está em 

andamento. 

 O Processo para definição da lista de atividades perigosas foi iniciado em novembro de 2011 

utilizando a metodologia do IPEC. No final de dezembro de 2011 efetuou-se uma missão tripartite ao 

Brasil objetivando compartilhar experiências sobre erradicação do trabalho infantil. Os principais 

aspectos das boas práticas brasileiras foram disseminados e identificados mecanismos e instrumentos 

para adaptação e replicação no contexto da realidade do país. Este processo foi desenvolvido através 

de seminários locais que envolvem instituições do Governo e organizações de empregadores e 

trabalhadores timorenses. 

                                                                 

8 Projeto TIM0950PBRA. 
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vi. Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP)  

O projeto de cooperação do Brasil com os PALOP denominado "Apoio a ações voltadas para a 

consecução das metas de 2015 de eliminação das piores formas de trabalho infantil em países 

africanos de língua oficial portuguesa (PALOP) por meio de conhecimentos, conscientização e 

Cooperação Sul-Sul"
9
 vem sendo desenvolvido desde dezembro de 2011 e tem seu término previsto 

para dezembro de 2013. 

 

Resultados: 

 

 Os Ministros do Trabalho dos oito membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa 

(CPLP) reuniram-se em Luanda, Angola, de 28 a 30 de março de 2011. Na ocasião, foram abordadas 

as estratégias para a implementação do projeto e incluídas referências aos seus objetivos na 

declaração final feita pelos ministros. Como resultado, na “Declaração de Luanda” ficou registrado o 

compromisso de unir esforços na prevenção e eliminação do trabalho infantil, de promover o 

intercâmbio de experiências e de fortalecer a cooperação multilateral entre os estados membros. 

 O Projeto contribuiu para a revisão e atualização do Plano Operativo da CPLP durante o 

Seminário Internacional realizado em Luanda em maio de 2011. O Plano consiste na implementação 

do “Livro Branco” com todos os compromissos ministeriais expressados em todas as declarações 

oficiais geradas no âmbito da CPLP. 

 Em abril de 2012 foi realizada na Praia, Cabo Verde, uma Reunião Tripartite Sub-Regional 

sobre Trabalho Infantil com a participação dos constituintes e partes interessadas dos PALOP. A 

reunião foi totalmente construída na partilha da experiência de boas práticas brasileiras, e que também 

incluiu um foco especial no desenvolvimento em Angola, que retirou lições do Projeto anterior 

financiado pelo Governo Brasileiro (Angola e Moçambique) e que teve atividades com custos 

partilhados com o projeto financiado pelo USDOL (Visita de Estudo em 2007).  

 Em dezembro de 2012 realizou-se em São Tomé e Príncipe a "Conferência Regional tripartite 

sobre Trabalho Infantil: preparação para a Conferência Global de 2013", com a participação de 

diversas instituições brasileiras. Todos os participantes na Conferência, cerca de 75 pessoas, foram 

convidados para o Palácio Presidencial para um encontro com o presidente por ocasião da entrega do 

material da Caravana Catavento. Durante toda a Conferência, houve uma presença maciça e contínua 

dos representantes do governo, dos empregadores e dos trabalhadores. 

 Em 25 de abril de 2013, os Ministros do Trabalho da CPLP adotaram a Declaração de 

Maputo, reafirmando a importância da cooperação Sul-Sul e triangular nos países da CPLP e em 

particular no combate ao trabalho infantil e a promoção da III Conferência Global sobre Trabalho 

Infantil que está a ser organizada no quadro do Acordo OIT-Brasil de Cooperação Sul-Sul e 

triangular. 

 No dia 11 de junho de 2013, representantes dos Ministérios do Trabalho dos membros da 

CPLP reuniram-se em Genebra para discutir o lançamento do estudo comparativo da legislação sobre 

combate ao trabalho infantil, no quadro das Convenções 138 (sobre a idade mínima) e 182 (sobre as 

piores formas). Foram realizadas reuniões preparatórias em Lisboa (março de 2012), reuniões de 

pontos focais de cooperação, e a Reunião Ministerial de países da CPLP em Moçambique (abril de 

2013) durante a presidência moçambicana. Essas ações foram apoiadas conjuntamente pelo IPEC, 

pelo PARDEV e pelos escritórios da OIT em países da CPLP. 

vii. Tanzânia 

O projeto de cooperação do Brasil com a Tanzânia denominado "Apoio à implementação do Plano de 

Ação Nacional para a Eliminação do Trabalho Infantil na Tanzânia"
10

 está sendo executado desde 

janeiro de 2011 e termina em dezembro de 2013. 

 

 O Projeto realizou uma reunião Bipartite para empregadores e trabalhadores para o desenho 

de um programa conjunto para a implementação do Plano de Ação Nacional. 

 O Projeto tem apoiado com sucesso o Comitê Nacional de Coordenação Intersetorial na 

Tanzânia para o intercâmbio de cooperação Sul-Sul com o Brasil nas estratégias para combater o 

                                                                 

9 Projeto RLA1150PBRA. 
10 Projeto URT/10/01/BRA. 
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trabalho infantil através da elaboração de uma circular sobre trabalho infantil. Além disso, o CLU tem 

recebido mandatos para trabalhar como um Grupo de Ação focado no fortalecimento das capacidades 

dos parceiros tripartites na Tanzânia para a implementação do Plano de Ação Nacional através do 

intercâmbio Sul-Sul, e na formação tripartite e missões técnicas de alto nível. 

 Foi organizado um ateliê tripartite para revisar os termos de referência do Subcomitê Distrital 

de Trabalho Infantil e dos Coordenadores Distritais de Trabalho Infantil. O Projeto contribuiu, com 

sucesso, para a revisão da estrutura de relatórios sobre o trabalho infantil na Tanzânia. 

 Está a ser dado apoio à Unidade de Trabalho Infantil na disseminação do Plano de Ação 

Nacional em todos os distritos/regiões e no início da criação dos Subcomitês Distritais de Trabalho 

Infantil (DCLSC) nos distritos que ainda não os estabeleceram. 

viii. Haiti 

A primeira experiência de Cooperação Sul-Sul do IPEC no Haiti foi com um projeto que se iniciou 

em 2006. Após a conclusão desse projeto, negociou-se um novo projeto para o Haiti, no âmbito da 

Cooperação Sul-Sul e Triangular, que se estenderá até 2014.  

 Este projeto do IPEC com apoio técnico de SECTOR tem como objetivo o desafio de prevenir 

e eliminar o trabalho infantil. É prestada especial atenção às particularidades da atual fase pós-

desastre, a qual implica riscos de envolver as crianças no processo de reconstrução e ao mesmo 

tempo, a necessidade de criar oportunidades de emprego para adolescentes acima da idade mínima 

para o emprego. Através de estratégias integradas de cooperação Sul-Sul e triangular no Haiti, o 

projeto apoia a implementação de ações, durante um período de 24 meses, que visam:  

a) a proteção de crianças e adolescentes do trabalho infantil, especialmente as suas piores formas, 

durante o início da fase de recuperação e reconstrução; b) sensibilizar as comunidades locais e apoiar 

iniciativas sobre a criação de empregos de curto prazo e trabalho seguro e protegido para adolescentes 

acima da idade mínima para o trabalho no setor da construção; c) a colaboração com as agências 

especializadas das Nações Unidas e outros programas da OIT; e d) o reforço do papel dos parceiros 

sociais no processo de reconstrução nacional. 

 Este projeto faz parte do Programa de Parceria de Cooperação Sul-Sul e Triangular 

implementado pela OIT e financiado pelos governos do Brasil e dos EUA, e inclui o intercâmbio de 

boas práticas e experiências no combate ao trabalho infantil entre o Brasil e o Haiti. As instituições 

brasileiras serão parceiras centrais neste projeto. Prevê-se que o Brasil forneça orientação e 

aconselhamento com base nas experiências dos projetos IPEC para eliminar o trabalho infantil no 

Brasil e partilhe informações para apoiar a elaboração de um plano nacional haitiano para a prevenção 

e eliminação do trabalho infantil. Além disso, as próprias experiências do SENAI (um veículo de 

formação da Confederação Nacional da Indústria) no Brasil contribuirão para o processo de 

implementação de um programa de ação para a formação adequada de adolescentes acima da idade 

mínima no Haiti. As instituições brasileiras com competências no setor da construção, tais como a 

Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e os sindicatos de construção, estarão 

envolvidos neste programa. Além disso, está sendo desenvolvido um curso de formação em 

construção para adolescentes no Haiti apoiado pela ONG brasileira "Viva Rio".  

 Também foram estabelecidas alianças estratégicas com o Ministério de Assuntos Sociais e do 

Trabalho (MAST), o Instituto do Bem Estar Social e de Pesquisas (IBESR), a Organização 

Internacional para as Migrações (OIM) e a Missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti 

(MINUSTAH). Em junho de 2012, criou-se o Comitê Nacional Tripartite contra o Trabalho Infantil, 

para  dar início ao processo de consulta necessário para a  definição da Lista de Trabalhos Perigosos 

para crianças e para a formulação de um Plano Nacional contra o Trabalho Infantil. 

 

B. A Extensão da Proteção Social  

Em Timor-Leste, a Cooperação Sul-Sul em Seguridade Social apoiou o estabelecimento do primeiro 

sistema de previdência social do país. A prioridade definida pelo governo timorense foi o desenho de 

um regime previdenciário para os funcionários públicos, ao passo que a expansão da cobertura para os 

trabalhadores do setor privado foi definida como uma outra etapa. O Projeto Sul-Sul participou, de 

novembro de 2010 a março de 2011, no processo de elaboração do Projeto de Lei enviado ao 

Parlamento de Timor-Leste por meio de uma missão técnica, na preparação de cenários atuariais para 
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cinco opções de desenho e no fornecimento de sugestões para a elaboração do texto legal em apoio ao 

Ministério da Solidariedade Social.  

Após a aprovação do projeto de lei pelo Parlamento, em janeiro de 2012, e sua regulamentação por 

Decreto-Lei em maio de 2012, os cálculos atuariais foram refeitos adaptando-se à configuração final 

do regime previdenciário para os servidores públicos. Além disso, por solicitação do MSS, foram 

feitos cálculos atuariais específicos para encontrar diferentes opções de alíquotas de contribuição que 

mantenham o regime em equilíbrio. Durante o ano de 2012, cinco servidores públicos de Timor-Leste 

foram treinados em cursos da OIT e passaram por um estágio de um mês no Brasil, conhecendo o 

sistema de previdência brasileiro e os trabalhos dos regimes previdenciários dos servidores públicos 

de Pernambuco, Recife e Jaboatão dos Guararapes. Para apoiar a implementação do regime, uma vez 

regulamentado, o Projeto Sul-Sul enviou um especialista brasileiro em gestão de regimes dos 

servidores públicos a Timor-Leste, de junho a dezembro de 2012, para apoiar na operacionalização 

administrativa. As primeiras aposentadorias e pensões, em função deste trabalho, foram concedidas 

em outubro de 2012.  

Em 2013, o projeto apoiou a realização de um curso pelo Centro Internacional de Formação da 

OIT/Turim em Timor-Leste e preparou uma cartilha informativa sobre o regime previdenciário 

lançado. O projeto está programado para terminar em 31 de julho de 2013, sem nova prorrogação. 

Antes de finalizar, o projeto ainda entregará ao Ministério da Solidariedade Social duas projeções 

atuariais: uma para os custos futuros do SAII (Subsídio de Apoio aos Idosos e Inválidos), que 

corresponderia aproximadamente ao Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social 

brasileira, e um primeiro cenário para a introdução, a partir de 2015/16, do setor privado no regime 

previdenciário do país. 

No Paraguai, em razão de uma solicitação do Ministério da Justiça, o Brasil e a OIT apoiaram o 

desenvolvimento de um intercâmbio e estudos sobre o tema do seguro-desemprego. O projeto de 

cooperação Sul-Sul também está compilando informações sobre as políticas de proteção social, que 

servirão de base para a formulação da estratégia de expansão da cobertura. Adicionalmente, foram 

realizadas visitas de estudo recíprocas para aprofundar a troca de experiências de modalidades de 

trabalho na área da seguridade social. O Projeto também apoiou o governo paraguaio no processo de 

análise para a possível ratificação da Convenção 102 através de um estudo de acompanhamento da 

legislação sobre seguridade social, comparando-a com os padrões mínimos estabelecidos pela 

Convenção 102, e observando os processos de ratificação seguidos pelo Brasil (2009), Uruguai (2010) 

e Argentina (2011). A diversidade de experiências dos países do Cone Sul está permitindo ao 

Governo do Paraguai ter mais alternativas para elaborar as suas próprias soluções. Em função das 

dificuldades políticas experimentadas pelo Paraguai desde meados de 2012, a atuação do Projeto Sul-

Sul aguardou a realização de eleições (ocorridas em abril de 2013) e a normalização política, para 

agendar um workshop final no qual possam ser entregues aos parceiros tripartites paraguaios os 

resultados finais dos estudos sobre opções para um seguro-desemprego, para a ratificação da 

Convenção 102 e o lançamento de um livro sobre a proteção social no Paraguai, elaborado a partir dos 

conhecimentos acumulados no projeto. O Projeto Sul-Sul em Seguridade Social destinado ao Paraguai 

expira, sem novas extensões, em 31 de julho de 2013. 

A iniciativa de Cooperação Sul-Sul na área da seguridade social também tem identificado algumas 

boas práticas no Brasil que são de grande valia para outros países: a) o “Bolsa-Família” e os 

programas de benefícios assistenciais, b) o programa de previdência social para os trabalhadores 

rurais, e c) os programas educacionais em matéria de proteção social. Com base nestas experiências, o 

Projeto Sul-Sul elaborou um livro intitulado “As Boas Práticas Brasileiras em Seguridade Social”, 

lançado em abril de 2013 na sede da OIT com a presença do Sr. Ministro da Previdência Social, 

Garibaldi Alves. 

O Programa de Seguridade Social também tem promovido e apoiado diversas ações de interesse 

comum do Brasil e da OIT nessa área. Em 2010, foi realizada em Brasília uma capacitação de 

servidores públicos brasileiros e demais interessados em técnicas atuariais usadas pela OIT. Em 2011, 

realizaram-se diversos eventos de discussão sobre o conceito do Piso de Proteção Social, em 

preparação para a Conferência Internacional do Trabalho, com governo, trabalhadores e 

empregadores, e também foi promovida uma reunião do G-20/França/América Latina em Brasília 

para preparar as discussões sobre proteção social dos Ministros do Trabalho e Assuntos Sociais do G-

20 em Paris (Set. 2012), bem como dos Chefes de Estado e Governo do G-20 em Cannes (Nov. 2012). 
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Adicionalmente, o Projeto Sul-Sul vem apoiando fortemente a implementação do Protocolo de 

Intenções entre o MPS/OIT para promover o trabalho decente por intermédio das políticas de 

investimentos das entidades de previdência complementar. Em articulação com o Ministério da 

Previdência Social e a ABRAPP (Associação Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar), a OIT participou de painéis técnicos em workshops do Comitê de Sustentabilidade da 

ABRAPP no Rio de Janeiro (maio de 2012) e no Congresso Nacional da ABRAPP em São Paulo 

(outubro de 2012). Outro documento que teve a participação efetiva do Programa de Seguridade 

Social foi o desenvolvimento, assinatura e a implementação do Memorando de Entendimento entre o 

MDS/OIT (dezembro de 2011). O Projeto Sul-Sul em Seguridade Social expira, sem novas extensões 

e aportes de recursos, em 31 de dezembro de 2013. 

C. Abordagem transversal da Agenda de Trabalho Decente: uma aproximação setorial 

A cooperação Sul-Sul em temas setoriais tem estado presente na agenda de discussões do Brasil e da 

OIT como um eixo transversal de diversos programas e projetos, tais como o projeto de combate ao 

trabalho infantil no processo de reconstrução do Haiti.  

Em 2011, foram desenvolvidas atividades conjuntas entre a Marinha do Brasil e a OIT, com o fim de 

capacitar instrutores brasileiros na nova versão do Programa de Desenvolvimento de Trabalhadores 

Portuários (PDTP), que vem sendo implementado nos portos de carga brasileiros desde 2002. Nesse 

sentido, a OIT (re) treinou e certificou trabalhadores enquanto a Marinha do Brasil garantiu a tradução 

do (novo) material para a língua portuguesa. Como resultado deste processo de cooperação, a Marinha 

brasileira detém, atualmente, todos os requisitos técnicos para atender à demanda de cooperação de 

Cabo Verde e de Moçambique, dando seguimento à missão conjunta Brasil/OIT a Cabo Verde, 

realizada em outubro de 2010.  

Em janeiro de 2012, a missão da OIT manteve contatos com o Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome (MDS) para discutir a possibilidade de realização de atividades conjuntas para a 

promoção da segurança alimentar. Na ocasião, foram identificadas potenciais áreas de colaboração, 

tendo em vista as ações de cooperação que o Governo brasileiro já vem implementado em diversos 

países de forma bilateral e as atividades que vêm sendo desenvolvidas no âmbito do Programa da OIT 

“Trabalho Decente para a Segurança Alimentar”.  

Por fim, foi acordada a realização de um estudo conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego do 

Brasil sobre as condições de trabalho no setor aquaviário em diferentes bacias hidrográficas do país, 

no âmbito de diversas atividades de colaboração executadas nos últimos anos entre a OIT e a 

Secretaria de Inspeção do Trabalho no setor marítimo e pesqueiro. 

D. Trabalho Forçado e Cooperação Sul-Sul e Triangular (EUA-Brasil-Peru).  

Em junho de 2010 foi assinado, entre a República Federativa do Brasil e a Organização Internacional 

do Trabalho, um Programa de Parceria para a Promoção da Cooperação Sul-Sul em Trabalho Forçado 

e Empregos Verdes com outros países da América Latina e África. O Programa tem como objetivo 

sistematizar as boas práticas, experiências e conhecimentos desenvolvidos no Brasil nas áreas da 

prevenção e erradicação do trabalho forçado e da promoção de empregos "verdes", a fim de divulgar e 

adaptá-los às diferentes realidades socioeconômicas e institucionais de outros países. 

Desde 1995, altura em que o governo brasileiro reconheceu oficialmente a existência da escravidão 

contemporânea no Brasil, o país tem desenvolvido estratégias para fornecer respostas para este 

problema com vigor e determinação. Várias instituições do governo, empregadores, trabalhadores e 

sindicatos, bem como organizações da sociedade civil e outros atores sociais, tais como os meios de 

comunicação, professores, pesquisadores e parlamentares têm-se comprometido com essa luta. 

Muitas das medidas tomadas foram criativas e originais, ampliando os limites na luta contra essa 

grave violação dos direitos humanos e dos direitos fundamentais no trabalho. Exemplos de tais 

medidas incluíram: 

a) A criação da CONATRAE (Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo), 

responsável pela formulação e acompanhamento do Primeiro e do Segundo Planos Nacionais para a 
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Prevenção e Eliminação do Trabalho Escravo. Foram também criadas Comissões Estaduais para a 

Erradicação do Trabalho Escravo (COETRAE) que estão presentes em treze Unidades da Federação; 

b) A criação do Grupo Especial de Inspeção Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego (GEFM) 

composta por auditores fiscais do Trabalho, procuradores do Trabalho, bem como agentes e delegados 

da Polícia Federal e por vezes da Polícia Rodoviária Federal; 

c) A criação de um Cadastro de Empregadores Flagrados Explorando Mão de Obra Análoga à Escrava 

(também conhecida como "Lista Suja");    

d) O Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, de que muitas empresas são signatárias, 

com o objetivo de prevenir e erradicar o trabalho forçado na cadeia de produção e fornecimento; 

e) Programas de assistência às vítimas e programas de prevenção que incluem formação profissional e 

(re)inserção econômica no mercado formal de trabalho para trabalhadores resgatados e comunidades 

vulneráveis, como o “Ação Integrada”, desenvolvido com o apoio da OIT no estado de Mato Grosso.  

f) A incorporação do objetivo de prevenção e erradicação do trabalho forçado, com prioridade, nas 

agendas estaduais de trabalho decente da Bahia (desde 2007) e do Mato Grosso (desde 2009). 

Além disso, o Brasil desenvolveu uma das campanhas midiáticas mais eficazes, amplamente apoiada 

por contribuições do setor privado, para a conscientização dos problemas decorrentes da existência de 

trabalho forçado no país. Como resultado, o público tem sido mobilizado e tem constantemente 

exigido medidas para combater o problema. 

 

A OIT tem participado e apoiado sistematicamente estes esforços na última década. Desde 2001, 

graças ao apoio financeiro dos EUA, Noruega e Brasil, a OIT tem desenvolvido um modelo 

sistemático de cooperação técnica nesta área por meio de projetos distintos e contínuos. As principais 

atividades no âmbito destes projetos incluíram: i) o reforço da capacidade das instituições nacionais; 

ii) o desenvolvimento de uma base de conhecimentos sobre o assunto, iii) a assistência técnica na 

elaboração e avaliação dos dois planos nacionais para combater o trabalho forçado e planos estaduais 

nas regiões de maior incidência do problema; iv) apoio à formação de membros do sistema judiciário 

e policial; v) assistência técnica contínua ao Pacto Nacional contra o Trabalho Escravo, e vi) o apoio à 

difusão internacional da experiência brasileira no combate ao trabalho forçado e tráfico de pessoas. 

A importância dos esforços brasileiros para combater o trabalho forçado tem sido reconhecida pela 

OIT nos seus Relatórios Globais sobre o assunto ("A Aliança Global contra o Trabalho Forçado", 

maio de 2005 e "O Custo da Coerção", maio de 2009) e vários países latino-americanos têm 

manifestado interesse na experiência brasileira para estimular e impulsionar os seus próprios esforços 

nacionais para enfrentar o problema. Um exemplo é o Peru, que já adotou um Plano Nacional para a 

Erradicação do Trabalho Forçado no país, e criou uma Comissão Nacional. Recentemente, o Peru 

expressou interesse no compartilhamento de lições aprendidas e boas práticas com o Brasil. Outros 

países que já receberam assitência técnica incluem: Paraguai, Chile e Argentina. Nos três países, a 

OIT apresentou as boas práticas brasileiras no combate ao trabalho forçado e tráfico de pessoas. Na 

Argentina, em especial, o eixo “Erradicação do Trabalho Forçado” compõe o Plano Nacional de 

Promoção do Trabalho Decente.   

Como resultado dos esforços nacionais no Brasil e a manifestação de interesse do Peru, o 

Departamento do Trabalho dos Estados Unidos (USDOL) alocou fundos para um novo projeto de 

cooperação técnica, com uma duração de quatro anos, com o título "Consolidar e disseminar os 

esforços para combater o Trabalho Forçado no Brasil e no Peru". O projeto apoiará as ações e 

atividades em ambos os países e também facilitará o estabelecimento de uma agenda de cooperação 

entre o Brasil e o Peru, através de mecanismos de cooperação Sul-Sul. Este projeto visa também 

aumentar a base de conhecimentos existentes sobre o trabalho forçado. Além disso, o projeto irá 

concentrar-se no fortalecimento da capacidade institucional, através da assistência técnica à 

CONATRAE e às COETRAE para aumentar a eficácia da implementação do Plano Nacional e planos 

estaduais, promoção de mudanças legislativas, especialmente na esfera criminal. Ademais, o projeto 

irá apoiar a institucionalização da nova Superintendência Nacional de Inspeção do Trabalho 

(SUNAFIL), a fim de melhorar a capacidade da Inspeção do Trabalho para lidar com casos de 

trabalho forçado no Brasil. 
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III.  UMA ALIANÇA ESTRATÉGICA PARA A COOPERAÇÃO SUL-SUL:  
 EMPREGADORES E TRABALHADORES 

A. CINTERFOR e a Rede de Cooperação Sul-Sul para o desenvolvimento da formação 
profissional.  

i. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 

 

O SENAI desenvolveu um modelo de prospecção das necessidades de formação que garante a sua 

adequação ao emprego e baseia-se na observação do mercado de trabalho, na identificação e definição 

das competências, bem como na análise das tendências sociais, econômicas e tecnológicas. Este 

modelo permite antecipar as necessidades de formação profissional, envolver o setor industrial e as 

universidades e ter uma visão completa do panorama educativo, tecnológico e profissional.    

 

O SENAI, fiel à sua vocação de liderar a cooperação Sul-Sul no âmbito da Rede OIT/CINTERFOR, e 

respondendo ao pedido das Instituições de Formação Profissional (IFP) da Rede, em maio de 2012, 

iniciou um processo de transferência e adaptação do modelo para várias IFP da América Central: 

INA/Costa Rica, INFOTEP/República Dominicana, INTECAP/Guatemala, INSAFORP/El Salvador e 

INADEH/Panamá. Estas instituições estão a aplicar este modelo em diferentes setores nos seus 

respetivos países. Este processo consistiu em três encontros presenciais (El Salvador, maio 2102 e 

março de 2013; Costa Rica em novembro de 2012) e a criação de uma comunidade de 

compartilhamento e de aprendizagem no espaço virtual da OIT/CINTERFOR
11

 que possibilita o 

acesso aos documentos e intercâmbios desenvolvidos pelas IFP mencionadas. Um ano depois, em 

maio de 2013, estão disponíveis estudos sobre o setor da construção na Costa Rica, El Salvador e 

República Dominicana, e no setor do turismo na Guatemala. Identificaram-se as tecnologias 

emergentes, os impactos do trabalho (atividades, conhecimentos, competências e atitudes) e as 

recomendações para a formação profissional. Esta iniciativa, por sua vez, tinha a intenção de criar 

uma rede de especialistas em atividades prospetivas a nível profissional e tecnológico com o intuito de 

apoiar as outras IFP no desenvolvimento deste tipo de estudos. 

ii. Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) 

A necessidade de facilitar o acesso à formação e ao emprego para mais pessoas num contexto regional 

de grande heterogeneidade social e produtiva levou a que as IFP explorassem inovações e soluções 

criativas, e aumentassem o uso da tecnologia para responder a necessidades diversas e em mutação. 

Neste contexto, verificou-se o interesse crescente dos atores envolvidos na aprendizagem e 

desenvolvimento de competências nos desafios e oportunidades de colaboração apresentados pelos 

objetos de aprendizagem (OA).
12

 

 

O SENAC promoveu o início de um processo coletivo de construção de conhecimentos no âmbito da 

rede OIT/CINTERFOR. Desta forma, o SENAC e outras IFP, tais como o Ministério do Trabalho, do 

Emprego e da Seguridade Social/Argentina, SENAI, SEBRAE, DuocUC/Chile, SENA/Colômbia, 

INA/Costa Rica e INTECAP/Guatemala participaram em reuniões, presenciais e virtuais, para 

analisar de forma comparativa as experiências e contextos institucionais de produção de OA e propor 

medidas abrangentes para que se possa contribuir para a melhoria da qualidade e da relevância da 

formação profissional. As reuniões presenciais deste processo foram realizadas a convite do SENAC, 

no Rio de Janeiro (dezembro de 2012) e por convocatória do DuocUC, em Santiago, Chile (abril de 

2013). A comunidade reúne-se no espaço virtual CINTERFOR. 

Desde o início de 2013, têm-se registrado avanços na implementação piloto de uma ferramenta 

informática de pesquisa centralizada de OA entre as IFP do Brasil, que será extensível a toda a região. 

                                                                 

11 (http://www.oitcinterfor.org/en/general/about-ilocinterfor). 
12 Comprimidos ou cápsulas de aprendizagem, objetos educacionais, objetos virtuais de aprendizagem, entre outras designações. 

http://www.oitcinterfor.org/en/general/about-ilocinterfor
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No início de 2013, numa ação de CSS, o SENAC facilitou a realização de uma visita de estudo dos 

dirigentes sindicais dos países anglófonos do Caribe para conhecer os centros de formação do SENAC 

em hotelaria e turismo. 

iii. A CSST entre o Brasil, Peru e a Alemanha: Centro de Tecnologias Ambientais 

A fim de cumprir com os regulamentos ambientais nacionais e internacionais, a indústria peruana 

necessitava de especialistas em tecnologia ambiental, particularmente para a prestação de serviços 

laboratoriais e de aconselhamento. Para atender a esta necessidade, o Serviço Nacional de Formação 

em Trabalho Industrial (SENATI), instituição de formação no país, membro da Rede da 

OIT/CINTERFOR, apelou à cooperação internacional para a construção de um Centro de Tecnologias 

Ambientais (CTA), que respondesse às necessidades de formação do mercado e proporcionasse os 

serviços requeridos pelas empresas especializadas em tecnologias ambientais. Desta forma, o 

SENATI procurou a cooperação do SENAI do Brasil através da Agência Brasileira de Cooperação 

(ABC). O SENAI ofereceu os seus serviços de assessoria em matéria de organização e administração 

de um CTA, formação de pessoal técnico e desenvolvimento da oferta de serviços nas áreas de 

abastecimento de água e tratamento de águas residuais, métodos de produção mais respeitadores do 

meio ambiente e reciclagem. A Agência Alemã de Cooperação Técnica (GIZ - Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit) assessorou o CTA no estabelecimento de parcerias e redes 

internacionais, inclusive com o setor privado, e prestou assistência no desenvolvimento da oferta de 

serviços e na formação de especialistas nos vários setores. 

B. Universidade Global do Trabalho (GLU)  

 

A Universidade Global do Trabalho (GLU)
13

 é uma rede criada em 2002 

que reúne universidades, sindicatos nacionais e internacionais, 

organizações da sociedade civil e a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), com o objetivo de criar uma parceria para a gestão internacional de 

conhecimento, pesquisa e desenvolvimento de competências. Estando 

sediada principalmente em campus universitários do Brasil, África do Sul, 

Índia e Alemanha, a GLU oferece programas de pós-graduação e 

oportunidades de pesquisa para sindicalistas e ativistas laborais. 

Combinando os estudos acadêmicos com trabalho prático através de uma 

estreita cooperação com os sindicatos e estágios no terreno, a GLU oferece 

um verdadeiro ambiente global para a investigação e aprendizagem na área 

do trabalho, propício à pesquisa, análise e investigação de medidas 

políticas eficazes para enfrentar os atuais desafios laborais. A GLU é, por 

si mesma, um exemplo de boa prática de cooperação triangular, uma vez que une esforços do Norte e 

do Sul para promover a cooperação horizontal. Também liga várias iniciativas IBAS (Índia-Brasil-

África do Sul) com os esforços do Governo da Alemanha para promover a capacitação das 

organizações dos trabalhadores.
14

 

A GLU ajuda a fortalecer a capacidade organizacional e analítica dos sindicatos a nível nacional e 

global. Baseia-se na premissa de que as soluções devem ser desenvolvidas através de um processo de 

pesquisa conjunta e deliberação a nível global, e não depender exclusivamente da transferência de 

conhecimentos Norte-Sul. O papel ativo das organizações de trabalhadores no Brasil, Índia e África 

do Sul na definição do futuro das suas sociedades é uma fonte de inspiração para novas ideias e 

repercute-se no Sul Global.  

 

 

 

                                                                 

13 Global Labour University (http://www.global-labour-university.org/).  
14 http://www.global-labour-university.org/fileadmin/GLU_Info/Info_Booklet_South_South_cooperation.pdf 

http://www.global-labour-university.org/
http://www.global-labour-university.org/fileadmin/GLU_Info/Info_Booklet_South_South_cooperation.pdf
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A GLU é um novo canal de cooperação Sul-Sul. É 

a única rede mundial que oferece cooperação 

global entre os sindicatos e instituições 

acadêmicas, com um forte foco na cooperação Sul-

Sul. Nos últimos cinco anos, tem vindo a reforçar 

a voz do Sul nos debates mundiais, e muitos dos 

seus ex-alunos assumiram novas responsabilidades 

e funções de liderança em várias organizações. A 

rede cria novos canais para os sindicalistas e 

pesquisadores do Sul, trazendo uma voz do Sul 

mais confiante para o discurso na área do trabalho 

global.  

 

 

C. O Instituto de Cooperação da Central Única dos Trabalhadores (CUT)  

 

Durante o 11.º Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores (CONCUT), em 2012, foi 

criado oficialmente o Instituto de Cooperação da CUT. Entre os objetivos do Instituto, definidos a 

partir das resoluções do último Congresso Nacional da CUT, das diretrizes do Planejamento 

Estratégico da Central e da Secretaria de Relações Internacionais, está a promoção e coordenação de 

projetos em parceria com entidades sindicais de outros países, com atenção especial à América Latina, 

Caribe e África. 

As ações da entidade guiar-se-ão pela difusão e implementação de programas e ações sindicais que 

defendam um novo modelo de desenvolvimento que priorize a distribuição de renda e a valorização 

do trabalho (direitos, salários, qualificação), o protagonismo político da classe trabalhadora, a vocação 

social dos empreendimentos econômicos e o respeito pelo ambiente. 

Destaca-se ainda, que em Florianópolis, de 28 a 30 de agosto de 2012, foi realizado o Seminário 

Internacional de Cooperação Sul-Sul e Triangular, uma iniciativa da CSI/CSA/CUT. Na ocasião, o 

Escritório da OIT no Brasil, apresentou a experiência da OIT na Cooperação Sul-Sul e foi possível 

verificar as posições dos trabalhadores neste tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O antigo Presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, dando 

apoio a uma atividade da GLU. 
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IV. FORMAS INOVADORAS DE COOPERAÇÃO E PRÓXIMOS PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO 

 SUL-SUL E TRIANGULAR OIT-BRASIL 

A. Formas Inovadoras de Cooperação Triangular (Sul-Sul-Norte) 

Outra área de inovação do Governo Brasileiro tem sido o desenvolvimento de uma parceria Sul-Sul-

Norte para fortalecer a cooperação horizontal já implementada. Desde 2009, está em execução um 

projeto regional para a Prevenção e Eliminação do Trabalho Infantil, financiado pelo Departamento 

do Trabalho dos Estados Unidos (USDOL). Este projeto de cooperação regional executa-se em 

coordenação com os projetos Brasileiros de Cooperação Sul-Sul com o Equador, Bolívia e Paraguai. 

Este foi um dos primeiros sinais de interesse em iniciativas conjuntas de cooperação Sul-Sul-Norte.  

Em seguida, em 2010, o Departamento de Estado dos Estados Unidos (USDOS), Brasil (ABC), Haiti 

e OIT assinaram o primeiro memorando de Entendimento Triangular Norte-Sul-Sul, que teve três 

objetivos: a) proteger as crianças mais vulneráveis após o terremoto; b) desenvolver capacidades para 

a reconstrução de serviços públicos, incluindo serviços educacionais; c) promover o programa “escola 

segura” de modo a aumentar a segurança e a integridade estrutural dos edifícios em caso de desastre.  

No final de 2011, foram assinados os dois projetos de cooperação Sul-Sul e triangular que 

formalizaram a parceria entre o Brasil, os EUA e a OIT em benefício do Haiti e dos PALOP. Essas 

iniciativas conjuntas criaram uma cultura de triangulação que impulsionou a coordenação de várias 

outras iniciativas e projetos financiados por diversos parceiros no tema do trabalho infantil, tendo 

como exemplos a Noruega, a Comissão Europeia, a Irlanda e a Agência Espanhola de Cooperação 

Internacional para o Desenvolvimento (AECID). Mais recentemente, também no contexto do trabalho 

infantil, e no contexto da CPLP, foi possível reforçar as atividades nos PALOP devido a novos apoios 

do banco português Caixa Geral de Depósitos. 

      

As atividades no âmbito do documento de projeto com o USDOL (PALOP) 

 Realizou-se em Luanda em maio de 2011, uma oficina de trabalho internacional, cofinanciada 

pelo USDOL e pela Comissão Europeia, que envolveu os parceiros sociais dos estados 

membros da CPLP. Os resultados dessa oficina foram cruciais para a consolidação do 

documento do Projeto, que se baseia na experiência brasileira e reconhece as necessidades 

dos países participantes na cooperação Sul-Sul. 
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 Foram realizadas quatro reuniões em Genebra (6 e 31 de maio e 13 de junho de 2011; e 28 de 

fevereiro de 2012), envolvendo diplomatas de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e 

EUA. Uma vez que São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau não têm representação diplomática 

em Genebra, o ponto focal para o trabalho infantil da OIT em Lisboa coordenou-se com o 

Secretariado da CPLP e com as embaixadas em Lisboa.  
 

Eliminação do trabalho infantil nos países Lusófonos 

 
     O Projeto da Lusofonia é um projeto IPEC, financiado pelo Departamento do Trabalho dos EUA (USDOL), 

para apoiar ações que conduzam à concretização das metas de 2015 para eliminar as piores formas de trabalho 

infantil nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) através do conhecimento, sensibilização e 

Cooperação Sul-Sul. 

Este é um projeto de dois anos, que começou em 31 de dezembro de 2010, com o objetivo de contribuir para 

acelerar o ritmo de erradicação do trabalho infantil em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São 

Tomé e Príncipe, através do apoio ao desenvolvimento, revisão e fortalecimento dos Planos de Ação Nacionais 

dos PALOP (PAN) e do estabelecimento de mecanismos de consulta para resolver a questão do trabalho infantil. 

     O Projeto da Lusofonia foi desenvolvido no espírito da cooperação Sul-Sul e triangular e envolve os 

governos do Brasil e dos Estados Unidos. Este compromisso conjunto remonta a 2007, quando ambos os 

Governos apoiaram uma visita de estudo ao Brasil de representantes de alto nível de governos, empregadores, 

sindicatos e da sociedade civil de Angola e Moçambique. A partir daí, várias atividades envolvendo todos os 

países lusófonos, nomeadamente no âmbito da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), 

constituíram-se como alicerces deste Projeto que tem como pedra fundamental o compartilhamento de 

conhecimentos com base na experiência brasileira. 

     Portanto, tendo em conta as recomendações do Relatório Global de 2010 da OIT sobre trabalho infantil para 

centrar a ação na África (Estratégia "Foco na África" do IPEC), e considerando que os constituintes tripartites 

do Brasil têm demonstrado, de forma contínua, vontade para compartilhar as suas boas práticas com outros 

países, o Projeto da Lusofonia foi elaborado como uma ferramenta catalisadora para contribuir para a criação e 

implementação de políticas nacionais, tendo a CPLP como uma plataforma política. 

 
Fonte: (http://www.ilo.org/ipec/projects/global/lusophone/lang--en/index.htm) 

 

B. Atividades futuras no contexto da contribuição do Brasil para a Estratégia de 
Cooperação Sul-Sul da OIT 

i. Visita das delegações da Índia, Jordânia e Tanzânia ao Brasil para troca de experiências no 
tema da eliminação do trabalho infantil 

No âmbito do Programa de Cooperação Sul-Sul da OIT/Brasil, o governo brasileiro por meio do 

Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), organizará nos dias 25, 26 e 27 de junho de 2013 o 

Seminário Internacional intitulado “Políticas Sociais para o Desenvolvimento”. 

O seminário visa proporcionar uma visão ampla da coordenação das estratégias e políticas de 

desenvolvimento social do Brasil, tais como a assistência social, a transferência condicionada de 

renda e os instrumentos de avaliação e gestão de informação, fazendo referência à coordenação 

com os demais órgãos públicos brasileiros que têm programas e ações contra o trabalho infantil. 

Esta visita enquadra-se no âmbito do Programa de Cooperação Sul-Sul Brasil/OIT e de projetos 

do IPEC financiados pelo governo dos EUA (USDOL). Além da programação elaborada pelo 

MDS, prevê-se que também sejam abordados os interesses específicos de cada país, a saber:  

- A Índia busca um espaço aberto de discussão onde possam ser tratadas todas as questões sobre 

políticas de transferência condicionada de renda com troca horizontal de experiências: 

dificuldades, bons resultados e lições aprendidas, de forma a obter contributos para o 

aperfeiçoamento das suas políticas nacionais nessa área.  

- A Jordânia no espírito do diálogo social, e representada pelo Ministério do Trabalho, pretende 

focar questões ligadas à coordenação colegiada dos vários ministérios, instituições, parceiros 

sociais e à política de inspeção do trabalho infantil. 

- A Tanzânia visa avaliar o processo de implementação do Plano Nacional de Combate ao 

Trabalho Infantil num espaço de concertação e ação nas esferas provinciais.   

http://www.ilo.org/ipec/projects/global/lusophone/lang--en/index.htm
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ii. III Conferência Sobre Trabalho Infantil: Programa de Parceria para a Promoção da 
Cooperação Sul-Sul  

O Brasil organizará a III Conferência Global sobre Trabalho Infantil (CGTI) em outubro de 2013, na 

cidade de Brasília. A Conferência tem como objetivo principal contribuir para acelerar o ritmo de 

redução do trabalho infantil e o alcance das metas de eliminação das piores formas de trabalho infantil 

até 2016 e de todas as formas de trabalho infantil até 2020. 

A III CGTI vem no seguimento dos esforços conjuntos dos países que se uniram ao movimento 

mundial para a erradicação do trabalho infantil e continua o processo de conferências que se iniciou 

em 1997 (Amsterdã) e em 2010 (Haia) na Holanda. Em 2010, estiveram reunidos quinhentos 

delegados de noventa e sete países que discutiram os progressos realizados desde o advento da 

Convenção n.º 182 da OIT (1999) e o desenvolvimento de um plano de trabalho (Roteiro) para 

alcançar a meta de eliminar as piores formas de trabalho infantil até 2016. 

No seguimento aos propósitos iniciais, a III CGTI terá como objetivo analisar a situação dos países 

em relação às estratégias atuais para a eliminação das piores formas de trabalho infantil tendo em 

vista o prazo de 2016. 

A sugestão para o Brasil sediar a Conferência Global sobre o Trabalho Infantil em 2013 foi feita pelo 

ministro do Desenvolvimento Social e Trabalho da Holanda, Piet Hein Donner, no encerramento da 

2.ª Conferência realizada na Haia. O ministro holandês destacou três motivos que justificariam a 

decisão de o Brasil sediar a III Conferência: “os esforços que o Brasil tem feito para eliminar o 

trabalho infantil, o envolvimento do país depois do encontro do G20 e, por acreditar que as 

conferências sobre o tema não devem mais ser sediadas na Europa, mas sim nos países que enfrentam 

este problema”. Ademais, é reconhecida a atuação sólida do Brasil no combate ao trabalho infantil e 

na implementação de uma rede de proteção social para diminuir a pobreza e a desigualdade social. 

A Presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, assinou o Decreto n.º 115, publicado no Diário Oficial da 

União no dia 15 de junho de 2012, convocando a conferência e definindo o tema, que será 

“Estratégias para Acelerar o Ritmo da Erradicação das Piores Formas de Trabalho Infantil”. O  

Comitê Executivo é constituído pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

juntamente com os Ministérios das Relações Exteriores e do Trabalho e Emprego. 

Para apoiar a preparação, realização e monitoramento deste evento global, foi assinado entre o MDS, 

a ABC e a OIT, o acordo de cooperação técnica Sul-Sul “Estratégias para Acelerar o Ritmo da 

Erradicação das Piores Formas de Trabalho Infantil” a ser implementado no período de outubro de 

2012 a maio 2014. 

Uma das estratégias do projeto será o desenvolvimento de contributos para o diálogo social 

quadripartite da comunidade nacional e internacional sobre os desafios e experiências bem sucedidas 

de políticas públicas para alcançar as metas de eliminação das piores formas de trabalho infantil até 

2016 e de todas as formas de trabalho infantil até 2020. 

Como elemento prévio para desenvolver esta estratégia, o projeto realizou uma revisão dos 

documentos internacionais sobre o tema, em especial as Convenções N.º 138 e a sua Recomendação 

N.º 146 e a Convenção N.º 182 e a sua Recomendação N.º 190, ambas da OIT, além dos registros das 

Conferências Globais sobre Trabalho Infantil anteriores, e do Roteiro aclamado na Conferência de 

Haia em 2010.
15

 

                                                                 

15 A partir desta revisão, será elaborado o "Documento Base para a Consulta Regional Preparatória" com o objectivo de fornecer 
contributos para estimular o diálogo social, antes e durante a Conferência. 
Este Documento Base será acompanhado por três documentos de apoio. 
O primeiro será intitulado "Contribuições Técnicas para Acelerar a Redução do Trabalho Infantil" e irá condensar, de maneira 
didática, as obrigações no âmbito das Convenções e Recomendações da OIT, bem como o de Roteiro de Haia 2010 . 
Os outros dois documentos serão elaborados a partir da estrutura do Documento Base e de consultas com os países participantes da 
Conferência, a fim de proporcionar uma visão orgânica das responsabilidades decorrentes das Convenções e Recomendações, do 
Roteiro Haia 2010, bem como uma visão geral das dificuldades atuais e possíveis estratégias de abordagem no que diz respeito aos 
objetivos de 2016 e 2020. 
O segundo documento técnico intitulado "Desafios para Acelerar a Redução do Trabalho Infantil" incidirá sobre os obstáculos, 
dificuldades e demandas de conhecimento por parte da comunidade internacional com uma forte ênfase nas opiniões dos 
implementadores de políticas públicas na matéria. 
O terceiro documento técnico intitulado "Boas Práticas e Lições Aprendidas" incidirá sobre as experiências bem sucedidas para 
superar os obstáculos e implementar políticas públicas no sentido de alcançar as metas de eliminação do trabalho infantil. 
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O projeto focalizará seus esforços para que a articulação e mobilização, nacional e internacional, 

criem um ambiente favorável para a realização da Conferência. Para tal fim, desenvolverá uma 

proposta comunicacional que utilizará os meios de comunicação, as redes sociais e os eventos 

internacionais prévios à III CGTI/2013, de forma a promover o apoio a este movimento internacional.  

Ademais, serão estimulados debates globais, prévios à Conferência, sobre diferentes aspectos 

relacionados com o trabalho infantil assim como a consulta internacional sobre o Documento Base 

através do desenvolvimento de uma plataforma virtual em parceria com o PNUD e no formato da 

plataforma utilizada na Rio+20. 

Por fim, o projeto prestará assistência técnica e operacional ao MDS e à III CGTI/2013 para o diálogo 

relacionado com as demandas internacionais geradas pelo processo de mobilização e para a 

organização da participação dos países na III CGTI/2013. 

iii. Trabalho Decente nos mercados de alimentos  

Esta iniciativa visa promover a segurança alimentar através da melhoria das condições de trabalho dos 

trabalhadores envolvidos nos mercados de alimentos. Com apoio da OIT (SECTOR e escritórios 

locais), os governos municipais de Maputo (Moçambique), Durban (África do Sul), Belo Horizonte 

(Brasil) e Barcelona (Espanha) vão partilhar boas práticas de trabalho decente sobre as operações nos 

mercados de alimentos.  

Belo Horizonte é um ator importante nesta atividade inovadora de Cooperação Sul-Sul e Triangular 

com foco na Cooperação Cidade-Cidade. 

Em 2012, as cidades de Maputo e Durban concordaram em assinar um roteiro de cooperação entre os 

seus municípios, seguidas por Belo Horizonte e Barcelona. Esta iniciativa está sendo promovida pela 

OIT (CSST e SECTOR) em parceria com a organização Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU). 

Os mercados de alimentos são importantes fontes de emprego. No entanto, em muitas cidades, 

incluindo Maputo, estes mercados não possuem as necessárias condições de trabalho e de saneamento 

e as infraestruturas e serviços não são adequados. Ademais, os níveis de coordenação e diálogo entre 

os vendedores formais, vendedores ambulantes informais e as autoridades locais também são 

insuficientes. Por este motivo, cidades como Maputo têm interesse em aprender como melhorar a 

segurança, qualidade e eficácia dos seus mercados de alimentos através de uma abordagem de 

Trabalho Decente. As políticas adotadas em Durban sobre o comércio formal e informal de alimentos 

serão referências importantes para Maputo. As experiências de Barcelona e de Belo Horizonte 

fornecerão indicadores sobre boas condições de trabalho para pequenos e grandes fornecedores de 

alimentos, de maneira a melhorar a forma como os alimentos são manuseados, armazenados e 

preservados. Também é importante referir que Belo Horizonte tornou-se uma cidade referência de 

boas práticas em segurança alimentar. 

As cidades participantes vão analisar as melhores formas para incentivar os vendedores ambulantes 

informais a criar pequenas e médias empresas formais, e também para impulsionar os negócios nas 

empresas formais existentes. Ao mesmo tempo, os esforços de Maputo para a construção de mercados 

que sirvam como pontos de referência para os bairros vão ser partilhados. À medida que Maputo 

implemente as lições compartilhadas através desta iniciativa, Barcelona, Belo Horizonte e Durban 

também passarão por este processo de aprendizagem mútua através de debates e reflexões. 

A cooperação Sul-Sul entre estas cidades será composta de diversas atividades. No processo de 

aprendizagem mútua, os funcionários do Governo de Maputo e vendedores locais viajarão até Durban 

para estudar aspetos selecionados da Agenda de Trabalho Decente nos mercados públicos. Uma 

reunião entre os governos de Durban, Maputo, Belo Horizonte e Barcelona, em estreita cooperação 

com os parceiros sociais da OIT, terá lugar em Maputo para discutir um conjunto de atividades 

operacionais e de formação sobre trabalho decente para os vendedores de alimentos. 

Consequentemente, serão implementadas ações de formação em capacidade organizacional, liderança 

e empreendedorismo para os vendedores de Maputo. Estas atividades serão documentadas de forma a 

serem divulgadas e replicadas em futuros intercâmbios Sul-Sul em matéria de segurança alimentar e 

trabalho decente. 
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iv. Trabalho Decente na Copa do Mundo de Futebol FIFA Brasil 2014 

Em junho e julho de 2014, o Brasil vai sediar a 20.ª Copa do Mundo de Futebol da FIFA. O torneio 

será realizado em doze cidades. Como um dos maiores eventos desportivos mundiais, a Copa tem um 

enorme potencial para gerar receitas para os setores econômicos envolvidos no torneio. A Copa do 

Mundo implicará investimentos em vários setores das cidades-sede. Esperam-se mais de 3,7 milhões 

de turistas, que poderão trazer mais de R$ 9.4 bilhões (~ USD$ 4.4 bilhões) para a economia 

brasileira. Estão previstos investimentos de cerca de USD$ 33 bilhões nos setores de infraestrutura, 

transporte e turismo, entre outros.   

Neste contexto, a OIT (SECTOR e o escritório de Brasília) preparou uma proposta, assente em 

iniciativas para promover o trabalho decente na preparação e realização da Copa do Mundo de 2014, 

que vem sendo discutida com representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo do 

Brasil (a nível nacional, estadual e municipal). Essas iniciativas têm como alvo a promoção do 

trabalho decente e a sustentabilidade ambiental em setores-chave, tais como a construção civil, 

turismo, comércio e têxteis, e se organizam em três linhas de ação, implementadas a nível nacional e 

local:  

a) promover  processos de diálogo social;  

b) implementar instrumentos de capacitação técnica para melhorar as competências dos trabalhadores 

e das empresas e inserir conteúdos relativos ao trabalho decente e aos empregos verdes nos cursos de 

capacitação; e,  

c) fortalecer os mecanismos de monitoramento, apoiando as ações do Ministério do Trabalho e 

Emprego.  

Com base nos resultados dessa experiência, será elaborada uma metodologia de intervenção 

(“intervention model”) que possa ser disseminada e compartilhada por outros países durante futuros 

eventos desportivos internacionais, por meio da Cooperação Sul-Sul e da Cooperação Sul-Norte. 

v. Programas que aliam proteção social e pagamento de serviços ambientais 

O governo brasileiro instituiu, por meio da Lei n.º 12.512 de 14 de outubro de 2011, o Programa de 

Apoio à Conservação Ambiental – Bolsa Verde, que visa aliar a erradicação da extrema pobreza com a 

preservação da cobertura vegetal em áreas estratégicas para a reprodução da biodiversidade e para a 

proteção de recursos hídricos. Inserida no âmbito do Plano Brasil sem Miséria, essa iniciativa está 

voltada para a melhoria das condições de vida de importantes atores para a conservação de recursos 

naturais do país, como os povos indígenas, as comunidades tradicionais extrativistas e os agricultores 

familiares. 

O Programa Bolsa Verde já apoiou, até outubro de 2012, mais de trinta mil famílias em quarenta e 

cinco Unidades de Conservação de Uso Sustentável e quatrocentos e setenta e sete Projetos de 

Assentamento da Reforma Agrária. Até 2014, deverão ser apoiadas setenta e três mil famílias em todo 

o território nacional. Para tanto, será necessário avançar na definição de vários procedimentos 

operacionais, contemplando o estabelecido na referida legislação e as condições objetivas 

determinadas pelos diferentes territórios onde se insere o público beneficiário do programa. Os 

critérios sociais e ambientais para seleção das famílias beneficiárias do Programa permitiram até 

agora uma fácil identificação do seu público-alvo por meio do cruzamento entre os dados sobre níveis 

de renda e local de moradia dessas populações. Porém, a fim de ampliar a cobertura do Programa, 

novos indicadores terão que ser introduzidos nesse processo de seleção.  

Tendo em vista a existência de programas semelhantes em outros países (Índia, Indonésia, África do 

Sul, Etiópia, Colômbia, Costa Rica e Equador, entre outros) a OIT está desenvolvendo um projeto em 

parceria com o Ministério do Meio Ambiente do Brasil destinado a promover o intercâmbio de 

experiências na implementação de políticas públicas que combinam instrumentos de proteção social 

com o pagamento de serviços ambientais. A contribuição brasileira para este intercâmbio não se 

restringirá apenas à experiência com o Bolsa Verde, mas irá abranger também outros programas neste 

domínio que também já vêm sendo implementados a nível local ou setorial no país, como o Bolsa 

Floresta no Estado do Amazonas, o Bolsa Verde Florestal em Minas Gerais, o programa Produtor de 

Água da ANA (Agência Nacional de Águas), o Seguro Defeso da Pesca Artesanal, entre outros. 


