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Por: Mafalda Troncho* 

Com a Iniciativa das Empresas tem a OIT a 
ambição de gerar uma importante troca de 
conhecimento. Por um lado, a Organização 
aprofunda o seu conhecimento quanto à 
realidade empresarial face aos desafios do 
mundo do trabalho e, por outro, as empresas 
adquirem maior conhecimento quanto a 
instrumentos e experiência acumulada pela 
OIT.
Neste sentido, procurou-se promover um 
conjunto de eventos que pudessem contribuir 
para este objetivo. A Confederação de 
Comércio e Serviços de Portugal (CCP) 
aceitou o nosso convite e liderou a organização 
de uma Conferência sobre o Mundo Digital, 
que contribuiu igualmente para as reflexões 
em torno do Futuro do Trabalho. Destaque 

também para a participação deste Escritório 
em eventos organizados pela empresa pública  
Infraestruturas de Portugal e pelo Ministério 
do Ambiente e Transição Energética.
Com a Iniciativa das Normas, o principal 
objetivo passa pelo reforço da relevância das 
Normas Internacionais do Trabalho, através 
de um mecanismo de revisão das mesmas 
(implementado em 2015) e pela consolidação 
do consenso tripartido sobre o sistema de 
supervisão.
Neste quadro, tiveram lugar dois importantes 
momentos. Por um lado, uma Conferência 
Internacional organizada com a Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) 
e com o Instituto do Direito do Trabalho 
(IDT), que contou com a participação dos 

constituintes tripartidos a par do mundo 
académico. Por outro, uma reunião de 
trabalho com a Direção-Geral do Emprego e 
das Relações de Trabalho (DGERT/MTSSS).
Continuou o escritório a dar visibilidade a 
outras Iniciativas do Centenário. Sublinhem-
se dois eventos significativos. No âmbito da 
Iniciativa sobre as Mulheres no Trabalho, foi 
lançada a versão portuguesa do Manual da 
OIT sobre Género e Mudança Organizacional. 
No que toca à Iniciativa do Futuro do Trabalho, 
o nosso destaque vai para o lançamento 
do Relatório da Comissão Mundial sobre 
o Futuro do Trabalho “Trabalhar para um 
Futuro Melhor”, que trouxe a Portugal a 
comissária Rebeca Grynspan. Este relatório 
está disponível em português graças ao apoio 

do Gabinete de Estratégia e Planeamento 
do Ministério do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social (GEP/MTSSS).
Importa referir ainda que a OIT tem vindo 
a demonstrar um forte compromisso de 
ajustamento das Iniciativas do Centenário 
com os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável 2030. Assim, o trabalho que tem 
vindo a ser desenvolvido por este escritório 
está estruturado no sentido de fortalecer a 
cooperação e as parcerias, maximizando o 
contributo desta Organização no quadro do 
sistema multilateral.

* Diretora OIT Lisboa

Das sete Iniciativas da OIT para o seu Centenário, damos particular relevo, neste 
número, às Iniciativas sobre as Empresas e as Normas.

Iniciativas sobre Empresas e Normas em destaque
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NOTÍCIAS

O diretor-geral da OIT, Guy Ryder, esteve 
na sede das Nações Unidas (NU), em Nova 
Iorque, entre os dia 7 e 10 de abril, para 
assinalar o Centenário da OIT.
A visita teve na agenda eventos de alto nível, 
sendo de destacar uma sessão especial da 
Assembleia Geral das NU, sobre o Futuro do 
Trabalho, no dia 10 de abril. Esta foi dirigida 
pela presidente da Assembleia Geral, Maria 
Fernanda Espinosa Garcés, e contou com a 
participação do secretário-geral das NU, de 
Chefes de Estado e de Governo, de ministros 
e representantes dos parceiros sociais. 

100 anos 
da OIT nas 

Nações Unidas

António Guterres sublinhou a atual disrupção 
do mercado de trabalho, destacando o impacto 
do desenvolvimento tecnológico na criação, 
alteração e destruição de empregos. Alertou 
ainda para a profunda incerteza à volta desta 
transformação, que torna a necessidade de 
uma globalização justa e da expansão da 
proteção social mais essenciais que nunca.
Esta sessão, que contou com a participação 
do ministro do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social, Vieira da Silva, traduziu-
se num tributo dos Estados-membros das 
NU à missão da OIT e num reconhecimento 
do impacto significativo das normas 
internacionais do trabalho e do diálogo social.
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NOTÍCIAS

A Comissão Mundial sobre o Futuro do 
Trabalho apresentou no dia 22 de janeiro, 
na sede da OIT em Genebra, o “Relatório 
Trabalhar para um futuro melhor”. 
Este relatório é o resultado de um trabalho 
realizado por 27 peritos independentes 
OIT em 2017, no quadro da Iniciativa do 

Relatório da 
Comissão 
Mundial: 

Trabalhar para 
um futuro 

melhor

Centenário sobre o Futuro do Trabalho. 
O relatório propõe uma visão centrada 
nas pessoas, assente no investimento nas 
capacidades dos indivíduos, nas instituições 
do trabalho e no trabalho digno e sustentável. 
O relatório sublinha ainda o papel que a 
OIT deve desempenhar no desenvolvimento 
e realização dessa visão, no contexto 
do sistema internacional onde opera, 
apelando à Organização que dê prioridade 
à implementação das recomendações 
constantes neste documento.
“As questões sublinhadas neste relatório 
importam a todas as pessoas em todo o mundo 
e todo o planeta”, referiu Guy Ryder aquando 
do lançamento do relatório. Acrescentou 
ainda que o mandato da OIT, ao juntar 
governos, empregadores e trabalhadores 
posiciona a OIT “como uma bússola ou guia 
na abertura de novas perspetivas para as 
gerações futuras”
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_677383.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_677383.pdf


PROGRAMASPARCERIAS A OIT ESTEVE PRESENTENOVAS PUBLICAÇÕESBREVESA FECHAREDITORIAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE

5

NOTÍCIAS

“Construindo o Futuro do Trabalho” foi o tema 
escolhido para a Conferência de ministras e 
ministros do Trabalho da comunidade ibero-
americana, que teve lugar em Madrid, no dia 
4 de março.
Guy Ryder apresentou neste encontro o 
“Relatório da Comissão Mundial para o Futuro 
do Trabalho”, tendo os/as ministros/as destacado 
o papel central da OIT face aos desafios 
colocados pelo trabalho digital, pelas cadeias 
de abastecimento mundiais e pela economia 
informal.

O Futuro do 
Trabalho na 

comunidade  
ibero-

americana
A Conferência Ministerial, que contou com a 
participação de Portugal, deu ainda particular 
atenção à juventude e à desigualdade de 
género, lançando o desafio para a criação de 
uma agenda verdadeiramente transformadora 
e transversal a todas as políticas públicas.
Os ministros e as ministras reafirmaram 
ainda “o papel crucial das organizações de 
empregadores e sindicatos, assim como do 
tripartismo na resposta às transformações 
que o mercado de trabalho enfrenta”.

100 anos da OIT  
nas Nações Unidas
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Mundial: Trabalhar 
para um futuro melhor

O Futuro do Trabalho 
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MAIS NOTÍCIAS

Também reiteraram o seu compromisso com 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Agenda 2030.
O Escritório Regional da OIT para a América 
Latina, a OIT-Madrid e a OIT-Lisboa foram 
observadores convidados deste encontro.
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_677383.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_677383.pdf
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NOTÍCIAS

O Bureau para as Atividades dos Empregadores 
(ACTEMP/OIT) e a Organização Internacional 
dos Empregadores (OIE) divulgou, no mês de 
março, um relatório que destaca os desafios às 
empresas no contexto do futuro do trabalho. 
“Changing Business and Opportunities 
for Employer and Business Organizations” 

Competências 
para as 

necessidades 
do futuro

sublinha que as empresas não podem 
isoladamente responder aos desafios, mas 
sim procurar soluções coletivamente com o 
apoio das organizações de empregadores e 
das associações profissionais.
De acordo com este relatório, o maior desafio 
que as empresas enfrentam diz respeito às 
competências necessárias para fazer face às 
rápidas mudanças do mundo do trabalho, 
obrigando as políticas, as empresas e as 
organizações de empregadores a adaptarem-
se, tornarem-se mais flexíveis e inovadores.
Para a diretora da ACTEMP, Deborah 
France-Massin a “inovação tecnológica é, 
de longe, a tendência mais influente e está 
a mudar, de forma significativa, a forma 
como as empresas acrescentam valor a 
produtos e serviços”. E, destacando ainda, “ao 
mesmo tempo, verificamos que uma maior 
penetração tecnológica aumenta a procura de 
competências como criatividade, resolução 
de problemas, comunicação e colaboração”.
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_679582.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_679582.pdf
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A FDUL, o IDT e a OIT-Lisboa organizaram, 
no dia 22 de abril, a Conferência Interna-
cional “A influência das Normas da OIT na 
Legislação Laboral”.
A conferência contou, entre outros, com 
a participação de docentes da FDUL, que 
analisaram o impacto das convenções na 
legislação laboral portuguesa. Por sua vez, 
Lisa Tortell, especialista do Departamento de 

NORMAS

ABRIL 2019

A influência 
das Normas  

da OIT na 
Legislação 

Laboral

Normas Internacionais do Trabalho da OIT, 
apresentou uma reflexão sobre o papel das 
normas internacionais do trabalho no futuro 
do trabalho. 
Este encontro contou com a participação 
de representantes dos parceiros tripartidos 
(CAP, CCP, CGTP, CIP, UGT e DGERT), 
tendo sido encerrado pelo ministro do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e 
pelo diretor da FDUL.
No final dos trabalhos foram assinados dois 
protocolos de cooperação entre a OIT-Lisboa 
e a FDUL e a OIT-Lisboa e o IDT.
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FUTURO DO TRABALHO
Apresentação do Relatório 
da Comissão Mundial sobre o 
Futuro do Trabalho
De 45 para o futuro: GEP/MTSSS 
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Género e mudança 
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A OIT lançou, no quadro do seu centenário, 
uma campanha de ratificação de Convenções 
da OIT, com o objetivo de que todos os 
Estados-membros ratifiquem pelo menos 
uma Convenção durante 2019.
No âmbito desta campanha e das recomen-
dações de ratificação a cada Estado-membro, 
por parte do Conselho de Administração da 
OIT, reuniram em Lisboa, a diretora-geral da 
DGERT, Sandra Ribeiro, e a especialista do 
Departamento de Normas Internacionais do 
Trabalho da OIT, Lisa Tortell.

NORMAS

ABRIL 2019

Campanha de ratificação  
do Centenário
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A CCP, em colaboração com a OIT-Lisboa, 
promoveu a Conferência “O mundo digital: 
que novos consensos?”, no dia 17 de abril, no 
Centro Cultural de Belém, em Lisboa. 
Na conferência estiveram presentes o 
presidente da CCP, Vieira Lopes; o secre-
tário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita; 
o chefe de Unidade de Coordenação e 
Desenvolvimento de Políticas por País 
da OIT, Aurelio Parisotto, bem como um 
painel de empresas que contribuiu para um 
importante momento de reflexão.
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O Ministério do Ambiente e Transição 
Energética, organizou uma conferência sobre 
“Neutralidade Carbónica e Transição Justa” 
que decorreu no dia 15 de abril, em Lisboa.
A OIT-Lisboa participou numa mesa redon-
da, onde foram apresentadas boas práticas 
empresariais e se debateu a necessidade 
de garantir uma transição justa para uma 
economia neutra em carbono, assente no 
princípio de justiça social.

No âmbito de um ciclo de conferências sobre 
responsabilidade social e sustentabilidade, a 
empresa pública Infraestruturas de Portugal 
(IP) realizou, no dia 25 de janeiro, um encontro 
sob o tema “O trabalho: O que fazemos por ele 
e com ele”, no qual a OIT-Lisboa interveio.
Nesta iniciativa foi destacado o papel do 
trabalho enquanto fonte de desenvolvimento 
e valorização pessoal e social, promovendo a 
reflexão sobre as transformações do mundo 
do trabalho, nomeadamente na área da 
mobilidade e transportes terrestres. 
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A Direção-Geral do Emprego e das Relações 
de Trabalho e a OIT-Lisboa promoveram 
a apresentação da versão portuguesa do 
Relatório da Comissão Mundial sobre o 
Futuro do Trabalho “Trabalhar para um 
Futuro Melhor”, no dia 11 de março, no 
Museu do Trabalho Michel Giacometti, em 
Setúbal.
O Relatório foi apresentado por Rebeca 
Grynspan, secretária-geral Ibero-Americana, 
e comentado pelo ministro do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, Vieira da 
Silva.

FUTURO DO TRABALHO

MARÇO 2019

Apresentação 
do Relatório 
da Comissão 

Mundial sobre 
o Futuro do 

Trabalho

O evento beneficiou ainda de uma reflexão 
conjunta sobre as principais conclusões da 
Comissão Mundial, na qual participaram 
representantes de todos os parceiros sociais, 
numa mesa redonda moderada pela diretora-
geral da DGERT.
A tradução para português do relatório só foi 
possível graças ao apoio do GEP/MTSSS, e 
pode ser consultada no sítio da OIT-Lisboa.
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Com o objetivo de assinalar o centenário 
da OIT, o GEP/MTSSS promoveu o visiona-
mento de um filme sobre a paz e o estado 
social – “O espírito de ‘45” – seguido de uma 
reflexão sobre o futuro do trabalho e o papel 
da OIT.
O encontro, no dia 18 de janeiro, contou com 
uma mesa de comentadores/as que incluiu 
a diretora da OIT-Lisboa, o diretor-geral do 
GEP, a inspetora-geral da ACT e o diretor-
geral da DGSS.

FUTURO DO TRABALHO

JANEIRO 2019

De 45 para o futuro:  
GEP/MTSSS promove reflexão
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MULHERES NO TRABALHO

MARÇO 2019

8 de março –  
100 anos a promover 

a igualdade

O Instituto de Saúde Pública da Universidade 
do Porto comemorou o Dia Internacional da 
Mulher, assinalado a 8 de março, com um 
seminário dirigido a estudantes de mestrado 
e doutoramento em Saúde Pública. 
A OIT-Lisboa, presente neste evento, 
debruçou-se sobre a promoção da igualdade 
salarial, desde a Constituição de 1919 até à 
atualidade, com particular destaque para o 
último "Relatório Global sobre os Salários", 
dedicado à desigualdade salarial no mundo.
A iniciativa contou, ainda, com a presença 
de uma representante do Alto Comissariado 
para as Migrações e de uma professora de 
direito do Centro de Investigação Jurídico-
Económica da Faculdade de Direito da 
Universidade do Porto.
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8 de março – 100 anos a 
promover a igualdade
Género e mudança 
organizacional

OIT E PORTUGAL - 100 ANOS DE 
HISTÓRIA

INICIATIVAS: JAN - ABR

EM DESTAQUE

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_650553.pdf
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NORMAS
A influência das Normas  
da OIT na Legislação Laboral
Campanha de ratificação do 
Centenário

EMPRESAS
O Mundo Digital:  
que novos consensos?
Neutralidade Carbónica  
e transição justa
Neutralidade Carbónica  
e transição justa
Infraestruturas de Portugal e o 
mundo do trabalho

FUTURO DO TRABALHO
Apresentação do Relatório 
da Comissão Mundial sobre o 
Futuro do Trabalho
De 45 para o futuro: GEP/MTSSS 
promove reflexão

MULHERES NO TRABALHO
8 de março – 100 anos a 
promover a igualdade
Género e mudança 
organizacional

OIT E PORTUGAL - 100 ANOS DE 
HISTÓRIA

INICIATIVAS: JAN - ABR

EM DESTAQUE

A apresentação pública do projeto Women 
on boards (WoB) que decorreu no ISEG, em 
Lisboa, a 20 de março, acolheu o lançamento 
da publicação “Género e Mudança 
Organizacional”, um instrumento ao serviço 
da mudança e um exemplo orientador para a 
prática das organizações.
Esta publicação é o resultado da análise 
combinada da literatura sobre gestão da 
mudança, teorias organizacionais e estudos 
de género. Para além da abordagem teórica, 
disponibiliza ferramentas práticas de apoio à 
superação de resistências externas e internas 
aquando da implementação de projetos de 
mudança para a igualdade de género.

MULHERES NO TRABALHO

MARÇO 2019

Género e 
mudança 

organizacional

https://socius.rc.iseg.ulisboa.pt/WOB/pt/projecto/
https://socius.rc.iseg.ulisboa.pt/WOB/pt/projecto/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_682648.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_682648.pdf
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OIT E PORTUGAL  
100 ANOS DE HISTÓRIA

ABRIL 2019

Terra Justa  
homenageia 

OIT

A OIT foi homenageada na 5ª edição do 
Encontro Internacional de Causas e Valores 
da Humanidade - Terra Justa, uma iniciativa 
promovida pelo Município de Fafe que visa 
homenagear figuras e instituições nacionais e 
internacionais que se destacam neste âmbito.
O evento, que decorreu em diversos pontos 
do Município, incluiu ainda uma exposição 
dedicada à OIT, assinalando os principais 
contributos desta Organização ao nível da 
dignidade e do bem-estar de trabalhadores/as 
e suas famílias.
O evento contou com a participação dos 
secretários-gerais da CGTP, Arménio Carlos, 
e da UGT, Carlos Silva, dos representantes 
das Confederações de Empregadores, Sara 
Rego (CIP), e Domingos Macedo Barbosa 
(CCP) e da diretora-geral do Emprego e das 
Relações de Trabalho, Sandra Ribeiro.

NORMAS
A influência das Normas  
da OIT na Legislação Laboral
Campanha de ratificação do 
Centenário

EMPRESAS
O Mundo Digital:  
que novos consensos?
Neutralidade Carbónica  
e transição justa
Neutralidade Carbónica  
e transição justa
Infraestruturas de Portugal e o 
mundo do trabalho

FUTURO DO TRABALHO
Apresentação do Relatório 
da Comissão Mundial sobre o 
Futuro do Trabalho
De 45 para o futuro: GEP/MTSSS 
promove reflexão

MULHERES NO TRABALHO
8 de março – 100 anos a 
promover a igualdade
Género e mudança 
organizacional

OIT E PORTUGAL - 100 ANOS DE 
HISTÓRIA

INICIATIVAS: JAN - ABR

EM DESTAQUE
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Ano da CPLP para a 
Juventude

Conferência 
Internacional da UGT 

As desigualdades 
salariais no mundo

Dia Mundial da 
Segurança  
e Saúde no Trabalho

Economia Digital e a 
Negociação  Coletiva

Tecnologia, Trabalho e 
Emprego no séc. XXI

ACT acolhe visita da 
delegação do Qatar

XII Jornadas do 
Conhecimento

MAIS PARCERIAS

PARCERIAS

A cerimónia de abertura do ano da CPLP 
para a Juventude, teve lugar a 30 de janeiro, 
na Assembleia da República. O Secretariado 
Executivo da CPLP apresentou, nesta ocasião, 
o plano de atividades para o ano de 2019 que 
tem como referência a Visão Estratégica da 
CPLP 2016-2026 e o Plano de Ação para a 
Juventude 2018-2022.

Ano da 
CPLP para a 

Juventude
A OIT-Lisboa foi a convidada para o painel 
“A importância da juventude para o futuro da 
CPLP”. Neste, a sua diretora destacou a feliz 
coincidência de a CPLP ter dedicado 2019 à 
juventude ao mesmo tempo que a OIT celebra 
os seus 100 anos com uma reflexão sobre 
Futuro do Trabalho. “Juventude e Futuro são 
de facto palavras irmãs”, sublinhou.
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Ano da CPLP para a 
Juventude

Conferência 
Internacional da UGT 

As desigualdades 
salariais no mundo

Dia Mundial da 
Segurança  
e Saúde no Trabalho

Economia Digital e a 
Negociação  Coletiva

Tecnologia, Trabalho e 
Emprego no séc. XXI

ACT acolhe visita da 
delegação do Qatar

XII Jornadas do 
Conhecimento

MAIS PARCERIAS

PARCERIAS

A OIT-Lisboa participou, entre 27 e 29 de 
março, num painel sobre “Globalização, 
Indústria 4.0, o Futuro do Trabalho e o Papel 
dos Sindicatos”, no âmbito da conferência 
internacional “Fortalecimento Sindical na 
América Latina, Caribe e Europa”. 
A iniciativa foi organizada pela UGT e 
pela Alternativa Democrática Sindical das 
Américas (ADS), com o objetivo de debater 

No âmbito do 40º aniversário da Comissão 
para a Igualdade no Trabalho e no Emprego 
(CITE) e do Centenário da OIT, teve lugar 
a apresentação do “Relatório Global sobre 
os Salários”, que esteve a cargo de Catarina 
Braga do Departamento INWORK da OIT.
O relatório proporciona uma avaliação crítica 
das medidas padrão comummente utilizadas 
para estimar as diferenças salariais entre 
homens e mulheres e pretende explicar as 
razões que estão por detrás da desigualdade 
salarial.

Conferência 
Internacional  

da UGT

As 
desigualdades 

salariais no 
mundo

a situação política, social e económica 
nos diversos países participantes. No final 
dos trabalhos foi adotada a Declaração de 
Lisboa que, entre outros, exorta a OIT a, no 
centenário da sua fundação, reafirmar a sua 
condição tripartida e a assegurar que as suas 
atividades concorram para atingir os ODS, 
sobretudo no que diz respeito ao trabalho 
digno, à luta contra o trabalho infantil e à 
erradicação da pobreza.

Esta edição do relatório apresenta uma 
proposta nova, complementar e simples de 
medir a diferença salarial entre homens 
e mulheres, podendo ser uma ferramenta 
útil para a formulação de políticas e para 
monitorizar a evolução da diferença salarial 
entre homens e mulheres.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_650553.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_650553.pdf
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Ano da CPLP para a 
Juventude

Conferência 
Internacional da UGT 

As desigualdades 
salariais no mundo

Dia Mundial da 
Segurança  
e Saúde no Trabalho

Economia Digital e a 
Negociação  Coletiva

Tecnologia, Trabalho e 
Emprego no séc. XXI

ACT acolhe visita da 
delegação do Qatar

XII Jornadas do 
Conhecimento

MAIS PARCERIAS

PARCERIAS

No dia 28 de abril assinala-se o Dia Mundial 
da Segurança e Saúde no Trabalho, que 
pretende sensibilizar para a prevenção 
dos acidentes de trabalho e das doenças 
profissionais. Neste quadro, a OIT promove 
anualmente uma campanha de sensibilização 
visando estimular e apoiar iniciativas dos 
Estados-membros. A OIT-Lisboa participou 
nas seguintes atividades:

Dia Mundial 
da Segurança  

e Saúde no 
Trabalho

 ■Conferência Ibero-Americana de 
Segurança do Trabalho (IBERO-ST) 
realizada pela Associação Ibero-Americana 
de Engenharia de Segurança, nos dias 28 
e 29 de março, na Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa.
 ■Apresentação do relatório da OIT “A 
segurança e saúde no trabalho no centro do 
futuro do trabalho”, numa iniciativa com a 
Autoridade para as Condições do Trabalho 
e a Câmara Municipal de Lisboa. 
 ■Seminário “O impacto da Segurança e 
Saúde no Trabalho na Saúde Ocupacional”. 
A iniciativa teve lugar no dia 30 de abril e 
foi organizada pelo Instituto Nacional de 
Saúde Doutor Ricardo Jorge.
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_690142.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_690142.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_690142.pdf
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Ano da CPLP para a 
Juventude

Conferência 
Internacional da UGT 

As desigualdades 
salariais no mundo

Dia Mundial da 
Segurança  
e Saúde no Trabalho

Economia Digital e a 
Negociação  Coletiva

Tecnologia, Trabalho e 
Emprego no séc. XXI

ACT acolhe visita da 
delegação do Qatar

XII Jornadas do 
Conhecimento

MAIS PARCERIAS

PARCERIAS

O Estudo “A Economia Digital e a Negociação  
Coletiva”, da iniciativa do Centro de Relações 
Laborais (CRL), foi apresentado no dia 31 de 
janeiro, em Lisboa. 
O estudo visou avaliar o impacto da 
economia digital na contratação coletiva e 
foi apresentado pela autora, Rosário Palma 
Ramalho e comentado pela diretora da 
ACTRAV-OIT, Helena André.

Economia 
Digital  

e a Negociação  
Coletiva

A sessão de apresentação, que contou com 
a participação do ministro do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, incluiu 
ainda uma mesa redonda de debate com os 
parceiros sociais.

Fo
nt

e:
 IE

FP

https://www.crlaborais.pt/documents/10182/341209/Estudo/d0ffbafd-f9e4-42eb-aad7-7a3e21038486
https://www.crlaborais.pt/documents/10182/341209/Estudo/d0ffbafd-f9e4-42eb-aad7-7a3e21038486
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Ano da CPLP para a 
Juventude

Conferência 
Internacional da UGT 

As desigualdades 
salariais no mundo

Dia Mundial da 
Segurança  
e Saúde no Trabalho

Economia Digital e a 
Negociação  Coletiva

Tecnologia, Trabalho e 
Emprego no séc. XXI

ACT acolhe visita da 
delegação do Qatar

XII Jornadas do 
Conhecimento

MAIS PARCERIAS

PARCERIAS

No dia 29 de abril o COLABOR – Laboratório 
Colaborativo para o Trabalho, Emprego e 
Proteção Social promoveu, na Fundação 
Calouste Gulbenkian, a conferência 
intitulada “Trabalho 4.0 – Tecnologia, Traba-
lho e Emprego no século XXI”. 

O Departamento de Administração e 
Inspeção do Trabalho e Segurança e Saúde 
no Trabalho da OIT (LABADMIN/OSH), em 
colaboração com o Escritório da OIT em 
Doha e a Autoridade para as Condições de 
Trabalho (ACT) organizaram conjuntamente 
uma visita de estudo a uma delegação de 

Tecnologia, 
Trabalho e 

Emprego no 
séc. XXI

ACT acolhe 
visita da 

delegação do 
Qatar

A OIT esteve representada nesta Conferência 
por Uma Rani, perita do Departamento de 
Pesquisa (Research), que analisou o tema 
“A economia das plataformas: oportunidades 
e desafios para trabalhadores/as e empresas”.

inspetores/as do Qatar, que deu a conhecer a 
organização do sistema inspetivo português e 
o modelo de intervenção da ACT, em matéria 
de fiscalização e controle do cumprimento 
legal nas áreas da segurança e saúde no 
trabalho e das relações laborais.
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Ano da CPLP para a 
Juventude

Conferência 
Internacional da UGT 

As desigualdades 
salariais no mundo

Dia Mundial da 
Segurança  
e Saúde no Trabalho

Economia Digital e a 
Negociação  Coletiva

Tecnologia, Trabalho e 
Emprego no séc. XXI

ACT acolhe visita da 
delegação do Qatar

XII Jornadas do 
Conhecimento

MAIS PARCERIAS

PARCERIAS

“Trabalho Digno: Novos Contextos e 
Realidades”, foi o mote das XII  Jornadas 
do Conhecimento realizadas em Seia, 
organizadas pela Galeria Paz de Espírito 
em parceria com a BASE-FUT, no dia 15 de 
março.

XII 
Jornadas do 

Conhecimento

A OIT-Lisboa foi convidada a refletir sobre 
“O papel do Diálogo Social no Futuro do 
Trabalho”, tendo destacado a justiça social 
e a paz universal e duradoura como parte 
dos valores defendidos pela OIT desde a sua 
fundação. 
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Universitas

Cátedra da OIT  
na FEUC/Coimbra

ACTION/Portugal  
avança para 2ª fase

MAIS PROGRAMAS

 ■No dia 30 de abril, a OIT-Lisboa recebeu 
uma delegação de estudantes de mestrado 
em direito do trabalho da Universidade de 
Leiden, Holanda. A delegação conheceu 
o papel do Escritório, a relação da OIT 
com Portugal e a sua influência no direito 
laboral português. A sessão contou com a 
participação da DGERT/MTSSS.
 ■A OIT foi convidada por estudantes da 
Universidade Nova-SBE a participar na 
sessão sobre “O paradoxo europeu da 
produtividade”, no dia 12 de fevereiro. Na 
sessão esteve presente a perita Rossana 
Merola, que contribuiu para uma discussão 
sobre a compreensão das causas da queda 
da produtividade nos países europeus, não 
obstante os progressos tecnológicos, e a 
proposta de soluções para inverter esta 
tendência sem comprometer a equidade 
social.

Universitas
No quadro do seu programa Universitas, a 

OIT-Lisboa dinamizou  
cinco atividades neste quadrimestre:

PROGRAMAS

 ■No dia 19 de fevereiro, a OIT-Lisboa esteve 
no ISCTE-IUL para apresentar o Relatório 
“Trabalho Digno em Portugal 2008-2018: 
da crise à recuperação”. 
 ■A convite do Fórum para a Governação 
Integrada (GOVINT), a OIT-Lisboa 
participou em várias sessões de discussão 
com estudantes do secundário e do ensino 
superior, em torno do tema do “Trabalho 
Digno”, no ISCTE-IUL (14 de março), na 
Universidade do Minho (2 de abril) e na 
Universidade da Beira Interior (16 de abril).
 ■A Universidade Lusíada promoveu, no dia 
27 de março, uma iniciativa sobre as Normas 
Internacionais na área da segurança e saúde 
no trabalho, debatendo com a OIT-Lisboa 
a importância daqueles instrumentos no 
futuro do trabalho.
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_647524.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_647524.pdf
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Universitas

Cátedra da OIT  
na FEUC/Coimbra

ACTION/Portugal  
avança para 2ª fase

MAIS PROGRAMAS

A Faculdade de Economia da Universidade 
de Coimbra (FEUC) acolheu, nos dias 21 de 
fevereiro e 30 de abril, a segunda edição da 
Cátedra OIT, uma iniciativa que abre espaço 
ao debate e aprofundamento das temáticas 
da área do emprego e do futuro do trabalho.
Na sessão de 21 de fevereiro, os temas 
abordados centraram-se no “Trabalho Digno 
e o Multilateralismo” e no “Relatório Global 

Cátedra da 
OIT na FEUC/

Coimbra

PROGRAMAS

de Salários e a diferença salarial entre homens 
e mulheres“, respetivamente apresentados 
pelas peritas Kirsten-Maria Schapira  e  
Catarina Braga.
Para 30 de abril foram eleitos os temas 
“Processos de mudança tecnológica e 
de trabalho” e o “Direito a desconectar”. 
Os seminários foram apresentados, 
respetivamente, por Uma Rani e por Jon 
Messenger.
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Universitas

Cátedra da OIT  
na FEUC/Coimbra

ACTION/Portugal  
avança para 2ª fase

MAIS PROGRAMAS

No dia 18 de março decorreu, nas instalações 
do GEP/MTSSS, a reunião do Comité de 
Pilotagem do Projeto ACTION/Portugal, que 
teve por objetivos a apresentação do relatório 
de avaliação da primeira fase deste projeto 
(2015-2018) e avançar com a segunda fase do 
mesmo (2019-2021). 
A segunda fase do ACTION/Portugal, 
envolvendo os PALOP e Timor Leste, é 

ACTION/
Portugal  

avança para 2ª 
fase

PROGRAMAS

apenas possível graças ao apoio continuado 
do MTSSS/Portugal à cooperação multilateral 
na área da proteção social.
O encontro envolveu representantes do 
GEP, assim como da OIT, designadamente, 
do Departamento de Proteção Social em 
Genebra (SOCPRO), do Centro Internacional 
de Formação da OIT em Turim (CIF-OIT) e 
da OIT-Lisboa.
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4ª Conferência 
Ministerial do 
Emprego e do 
Trabalho da União 
para o Mediterrâneo

Referencial  de 
educação para o 
Mundo do Trabalho

Novo sítio  
da OIT-Lisboa

Formação em modelos 
de simulação OIT

MAIS A FECHAR

A OIT esteve presente na 4ª Conferência 
Ministerial do Emprego e do Trabalho da 
União para o Mediterrâneo, entre 2 e 3 
de abril, copresidida pelo Ministério do 
Trabalho e Assuntos Sociais da Jordânia e 
pela Comissão Europeia.
Dedicada ao tema dos Empregos, 
Competências e Oportunidades para todos, 
a conferência contou com a presença da 
diretora da ACTRAV-OIT, Helena André, na 
abertura dos trabalhos, e do chefe da Unidade 

4ª 
Conferência 

Ministerial do 
Emprego e do 

Trabalho da 
União para o 

Mediterrâneo

de Diálogo Social da OIT, Youcef Ghellab, 
na sessão dedicada à criação de parcerias e 
sinergias. 
Os trabalhos, organizados pelo  
MTSSS/Portugal, foram concluídos com o 
compromisso de todos/as os/as ministros/as 
desta região em apoiar a criação de emprego 
digno, construir mercados de trabalho 
inclusivos e investir em sistemas de formação 
e educação de qualidade.

A FECHAR
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4ª Conferência 
Ministerial do 
Emprego e do 
Trabalho da União 
para o Mediterrâneo

Referencial  de 
educação para o 
Mundo do Trabalho

Novo sítio  
da OIT-Lisboa

Formação em modelos 
de simulação OIT

MAIS A FECHAR

A FECHAR

Os trabalhos sobre o referencial de Educação 
para o Mundo do Trabalho, coordenados 
pela Direção-Geral de Educação e 
que incluem a ACT, ANQEP, IEFP e  
OIT-Lisboa, prosseguiram neste trimestre. 
Assim, o grupo de trabalho voltou a reunir 
nos dias 9 de janeiro, 20 e 26 de fevereiro,  

A OIT-Lisboa lançou neste quadrimestre 
um novo sítio, com novas funcionalidades, 
nomeadamente, a possibilidade de poder 
explorar os seus conteúdos através de um 
menu de temas. Cada tema disponibilizará 
toda a informação disponível em língua 
portuguesa, incluindo obras de referência da 
OIT que já tenham sido traduzidas.
Por sua vez, a imagem é agora coerente com 
a linha gráfica da OIT, tendo sido atualizados 

Referencial  
de educação 

para o Mundo 
do Trabalho

Novo sítio da 
OIT-Lisboa

15 de março e 2 e 16 de abril.
Mantém-se a previsão de conclusão dos 
trabalhos, após uma fase de consulta com 
outros atores-chave do mercado de trabalho, 
para setembro deste ano.

todos os textos relativos à relação entre a OIT 
e Portugal e a OIT e a CPLP.
Alguns conteúdos estão a ainda a ser 
carregados, agradecendo a OIT-Lisboa todos 
os comentários dos/as utilizadores/as que 
possam ser enviados para melhorar a sua 
navegabilidade e funcionalidade.
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4ª Conferência 
Ministerial do 
Emprego e do 
Trabalho da União 
para o Mediterrâneo

Referencial  de 
educação para o 
Mundo do Trabalho

Novo sítio  
da OIT-Lisboa

Formação em modelos 
de simulação OIT

MAIS A FECHAR

No âmbito das comemorações do Centenário 
da OIT, a OIT-Lisboa associou-se à  
DGERT/MTSSS, numa iniciativa que simula 
com estudantes do secundário (Escola 
Secundária Pedro Nunes, Escola Secundária 
de Camões e Agrupamento de Escolas das 
Laranjeiras) uma reunião tripartida inspirada 
nos modelos de reuniões tripartidas e nos 
princípios de diálogo social da OIT.
Assim, a 7 de março em Lisboa, teve lugar 
um workshop sobre o modelo de simulação 

Formação  
em modelos 

de simulação 
OIT

de uma reunião tripartida de diálogo social, 
assegurado pela chefe da Unidade de 
Relações Oficiais da OIT Angelika Muller. 
Participaram nesta formação representantes 
e professores/as das três escolas secundárias, 
da DGERT e dos parceiros sociais. 
A simulação de uma reunião tripartida de 
diálogo social da OIT, com cerca de 90 de 
estudantes das escolas referidas, terá lugar 
no dia 9 de maio.

A FECHAR

Fo
nt

e:
 O

IT
-L

isb
oa
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O secretário executivo da CPLP, Embaixador 
Francisco Ribeiro Telles, reuniu com o 
diretor-geral da OIT, Guy Ryder no passado 
dia 25  de fevereiro. Neste encontro bilateral 
foi sublinhado o balanço de cooperação 

A Fase II do ACTION/Portugal é apoiada pelo 
gestor de projeto e especialista em proteção 
social da OIT, Nuno Castro. Este especialista, 
que reporta a SOCPRO/OIT e ao CIF/OIT, 
desenvolve a sua ação, desde 1 de março, a 
partir da OIT-Lisboa.

Encontro 
bilateral de 

alto nível  
OIT/CPLP

Especialista 
em proteção 

social  
na OIT-Lisboa

positivo que une as duas organizações há 
mais de 15 anos. Foram ainda abordadas 
iniciativas comuns para 2019 no quadro do 
centenário da OIT e do ano da CPLP para a 
Juventude.

BREVES



PROGRAMASPARCERIAS A OIT ESTEVE PRESENTENOVAS PUBLICAÇÕESBREVESA FECHAREDITORIAL NOTÍCIAS EM DESTAQUE

29

NOVAS PUBLICAÇÕES

No âmbito do protocolo entre o governo da República Portuguesa e a OIT, em matéria de publicações, estabelecido em 2005, o GEP/Cooperação do Ministério do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social tem vindo a editar, conjuntamente com a OIT-Lisboa, um leque significativo de documentos de referência da OIT em língua portuguesa. 

ISBN: 978-972-704-425-2ISBN: n/a ISBN: 978-92-2-830954-6 ISBN: 978-972-704-416-0 ISBN: 978-922-130-146-2ISBN: 978-989-99676-3-2ISBN: 978-92-2-131154-6

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_702154.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_682688.pdf
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_682685/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_690142.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_702152.pdf
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A OIT ESTEVE PRESENTE

ABRIL

1 Encontro de Abertura do Mês da 
Prevenção dos Maus Tratos na Infância 
2019, CNPDPCJ

10 Jantar Debate "Alterações Climáticas - A 
maior ameaça ambiental do século XXI", 
Ordem Engenheiros Técnicos, Altis 
Grand Hotel Lisboa

11 Apresentação em Portugal do Relatório 
do FNUAP- A situação da População 
Mundial 2019, GPPSPD, Assembleia da 
República 

17 Fórum Empresarial Portugal - Estónia, 
CIP, Palace Tivoli

MARÇO

1 Reunião da Comissão Temática de 
Assuntos do Trabalho - Observadores 
Consultivos da CPLP 

8 Evento Empreender Mulher, FME e CE-
CPLP, Hotel Pesta-na Palace

8 Jantar comemorativo do Dia Internacional 
das Mulheres, APMJ, Casa do Alentejo 

13 Conferência "A relevância dos modelos de 
compliance e de controlo nas organizações", 
Reitoria Universidade Nova Lisboa 

14 Conferência Promoção de uma Cultura 
Organizacional Conciliadora, SG, MTSSS

13 Debate Gerir a Inovação Enquadrar o 
Futuro, GP/PS, Biblioteca Passos Manuel 
(AR)

18 Apresentação do Estudo "Desafios à 
conciliação Família-Trabalho", CIP 

20 Apresentação do estudo OECD Review of 
Pension System:  Portugal 2019, MTSSS, 
CITEFORMA 

29 I Conferência do Conselho para a 
Produtividade, Ministério das Finanças

28 Conferência Ibero Americana de 
Engenharia de Segurança do Trabalho, 
AIEST, Universidade Nova  

FEVEREIRO

1 Sessão de apresentação do novo simulador 
de Pensões da CGA, MTSSS 

4 Cerimónia de entrega Prémio António 
Dornelas, MTSSS 

6 Apresentação Código Coope-rativo 
Anotado -  Tributo a António Sérgio, 
CASES, AR

11 Lisbon Talk The 2030 agenda: is it feasible?, 
UCCLA  

19 Conferência “A agricultura num mundo 
em mudança”, CAP, Hotel Tryp Lisboa

20 Conferência "Os desafios do Ensino 
Superior e da Inves-tigação Cientifica em 
Portugal" Teatro da Trindade

27 Seminário Financing Investment in Africa, 
CIP, CCB 

27 A Estatística no Planeamento do Combate 
à Sinistralidade Laboral, GEP, MTSSS

28 Seminário Internacional "Trabalhar 
menos, viver melhor", Base Frente Unitária 
Trabalhadores , Sana Malhoa Hotel 

JANEIRO

10 Apresentação do livro Portugal e a 
questão do trabalho forçado - Um império 
sob escrutínio de José Pedro Monteiro,  
Almedina 

17 Conferência "Futuro do Traba-lho em 
Portugal", CIP, Museu Eletricidade 
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