
Cimeira Global da OIT 
sobre a COVID-19 e o 
Mundo do Trabalho

A Cimeira Global da OIT sobre a 
COVID-19 e o Mundo do Trabalho 
“Construindo um futuro do trabalho 
melhor”, tem como principal objetivo 
perceber como, a partir da Declaração 
do Centenário da OIT sobre o Futuro 
do Trabalho, se pode construir um 
futuro melhor, em contexto de 
recuperação desta crise pandémica.

A Cimeira oferece uma plataforma 
virtual de debate tripartido, na 
qual governos e representantes 
de empregadores e trabalhadores 
poderão refletir sobre o impacto 
social e económico da crise e 
partilhar boas práticas e experiências 
nacionais.

Entre 1 e 2 de julho têm lugar os 
eventos regionais, seguidos por três 
eventos globais entre 7 e 9 do mesmo 
mês, todos abertos ao público e com 
interpretação em várias línguas, 
incluindo o português (forma passiva).

Procurando captar as questões 
específicas de cada região, 
decorrerão a 1 de julho os eventos 
das Regiões Europa e Estados Árabes 

e a 2 de julho os da Ásia e Pacífico, 
África e Américas. Os melhores 
momentos destes cinco debates serão 
retransmitidos no dia 7 de julho, a 
par de diversas entrevistas e vídeos 
sobre as respostas da OIT à crise. Do 
mundo de língua portuguesa estão 
confirmadas as participações da 
ministra do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social de Portugal, Ana 
Mendes Godinho, do secretário do 
trabalho do Brasil, Bruno Dalcolmo, 
da secretária-geral adjunta da 
UNTA–CS de Angola, Maria Fernanda 
Francisco e do secretário de relações 
internacionais da CUT-Brasil, António 
Lisboa.

Chefes de Estado e de governo, 
entre eles o primeiro-ministro de 
Portugal, António Costa, bem como 
representantes de empregadores 
e trabalhadores de todo o mundo 
e representantes máximos de 
organizações internacionais refletirão 
sobre os desafios e as oportunidades 
que esta pandemia coloca ao mundo 
do trabalho.

A Cimeira encerra os seus trabalhos 
no dia 9 de julho, com uma reflexão 
tripartida sobre as discussões dos 
dias anteriores e discussão sobre a 
implementação da Declaração do 
Centenário da OIT no atual contexto.

Workshop debate 
reforço de direitos dos 
trabalhadores marítimos

A Agência Europeia de Segurança 
Marítima (EMSA) promoveu, entre 
os dias 18 e 20 de fevereiro, um 
Workshop Internacional sobre a 
Convenção do Trabalho Marítimo, 
com o objetivo de proporcionar aos 
governos, armadores e trabalhadores 
marítimos, um espaço de reflexão 
sobre a implementação prática e 
o funcionamento da Convenção 
do Trabalho Marítimo (CTM), e de 
partilha de boas práticas e iniciativas 
de cooperação.

O workshop, que reuniu 
representantes de mais de 50 
países, resultou de uma colaboração 
entre Organização Internacional do 
Trabalho, a Organização Marítima 
Internacional e a Comissão Europeia, 
tendo sido acolhido pela EMSA 
sediada em Lisboa.

Estiveram envolvidos neste evento 
diversos especialistas da OIT, entre 
os quais, Brandt Wagner, chefe da 
Unidade Marítima e de Transportes 
(SECTOR) e Beatriz Vaccotto e Sofia 

Amaral de Oliveira, respetivamente, 
coordenadora da Unidade Marítima e 
jurista/especialista do departamento 
de Normas da OIT.

Cem anos da Sociedade das Nações

A exposição “Sociedade das Nações (1920-1946)”, organizada pelo Instituto 
de História Contemporânea da Universidade Nova, pretendeu assinalar os 
cem anos da sessão inaugural do Conselho da Sociedade das Nações.

Patente ao público na Biblioteca Nacional, entre janeiro e abril, incluiu um 
núcleo dedicado à relação de Portugal (membro fundador) com a OIT, 
dando luz a registos históricos inéditos ou pouco conhecidos.
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COVID-19 e o Mundo 
do Trabalho 

O mundo do trabalho está a ser 
profundamente afetado pela pandemia. 
Segundo dados da OIT, em todo o mundo, 
mais de 436 milhões de empresas estão em 
risco de perturbação grave. As estimativas 
evidenciam ainda que cerca de 25 milhões 
de pessoas poderão ficar em situação de 
desemprego.

As consequências sociais e económicas 
sobre as pessoas mais pobres e vulneráveis 
são bem mais gravosas, com um 
impacto significativo sobre 1,6 biliões de 
trabalhadores da economia informal. 

Para fazer face ao impacto desta pandemia 
impõem-se duas abordagens. Por um lado, 
atenuar o impacto imediato, com a adoção 
de medidas urgentes e adequadas de apoio 
a trabalhadores e empresas. A OIT tem 
procurado apoiar os seus Estados-membros 
na análise do impacto da pandemia e na 
identificação de respostas adequadas à 
crise. Suportada pelo seu acervo normativo, 
pela sua natureza tripartida e com base 
na agenda do trabalho digno e na recente 
Declaração do Centenário, a Organização 
definiu uma estratégia assente em quatro 
pilares: estimular a economia usando 
todas as ferramentas macroeconómicas à 
disposição; apoiar empresas, empregos e 
rendimentos; proteger os trabalhadores 
no local de trabalho; e promover o diálogo 
social entre governos e organizações de 
trabalhadores e empregadores.

Deve ainda ser mobilizado todo o sistema 
multilateral, garantindo articulação e 
cooperação no sentido de apoiar os países 
que enfrentam maiores dificuldades. 
Sem esta solidariedade, podem ficar 
comprometidas as metas definidas pela 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável.

A segunda abordagem diz respeito a um 
trabalho continuado que tem de ser feito 
se queremos estar melhor preparados, no 
futuro, para situações como esta. Tal inclui 
medidas de reativação económica geradoras 
de emprego digno e sustentável, reforço das 
instituições de emprego e desenvolvimento 
de sistemas de proteção social abrangentes 
e devidamente capacitados.  A efetiva 
implementação das normas internacionais 
do trabalho e o reforço do diálogo social 
tripartido e da negociação coletiva 
desempenham, como nos mostram crises 
mais recentes, um papel essencial na 
construção de soluções efetivas, sustentáveis 
e equitativas.

Como sublinhado por Guy Ryder, temos 
“perante nós o desafio de construir um 
futuro do trabalho que enfrente as injustiças 
expostas pela pandemia, e, em simultâneo, 
os desafios permanentes e inadiáveis 
relacionados com o clima, a transição digital 
e demográfica. É isto que define o melhor 
normal, que deve ser o legado duradouro da 
emergência global de saúde de 2020”.

Mafalda Troncho, diretora da OIT-Lisboa.Fo
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 programas
PROGRAMA UNIVERSITAS Acordo de cooperação entre o IEFP/MTSSS e o CIF-OIT

“Um  futuro do trabalho digno”

O Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração  do Porto (ISCAP/IPP) acolheu a 
iniciativa “Um  futuro do trabalho digno”, onde 
a OIT-Lisboa abordou as principais tendências e 
desafios do mundo do trabalho e a abordagem 
normativa da OIT, com destaque dado ao papel 
da Economia Social e solidária na promoção de 
empregos dignos.

04 
março 
Porto

“O futuro do trabalho 
na era digital”

Numa sessão dirigida a alunos de mestrado do 
ISCTE-IU, a OIT-Lisboa apresentou o relatório: 
“As plataformas digitais e o futuro do trabalho: 
Promover o trabalho digno no mundo digital”.

05 
março 
Lisboa

“Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável”

O Instituto Politécnico de Setúbal organizou um 
Ciclo de Conferências online, nos meses de junho 
e julho, dedicadas ao tema dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações 
Unidas. No dia 25 de junho, a OIT-Lisboa participou 
numa sessão dedicada ao ODS 8 – Trabalho Digno 
e Crescimento Económico -, apresentando os 
desafios e os progressos que têm sido alcançados 
ao nível deste ODS, tanto em Portugal como no 
plano global.

junho 
julho, 
online

Reunião da Comissão Mista (IEFP)

A 18 de fevereiro teve lugar em Turim a Reunião da 
Comissão Mista relativa ao Acordo IEFP – CIF/OIT que 
contou com a participação de representantes do IEFP, 
da OIT-Lisboa e do CIF/OIT. Neste encontro, foi feito 
o balanço técnico e financeiro das ações de formação
realizadas em 2018 e 2019 e discutido o Plano de
Formação Anual para 2020, bem como orientações
e prioridades para a colaboração futura no quadro
desta parceria.

Projeto ACTION/Portugal

ACTION/Portugal está ON!

Nesta fase marcada pela pandemia, o projeto 
ACTION/Portugal tem focalizado o seu trabalho 
no apoio técnico à elaboração e implementação 
de medidas de resposta à COVID-19, no campo 
da Proteção Social nos PALOP e em Timor-Leste, 
em parceria com outras agências do sistema das 
Nações Unidas.

Para o efeito, estão disponíveis, online (https://www.social-protection.org) e em português, 
importantes instrumentos para o acompanhamento dessas medidas, como por exemplo o 
monitor de respostas de Proteção Social à COVID-19. Adicionalmente, tiveram lugar alguns 
webinars que foram espaço de conhecimento e partilha, nomeadamente às instituições de 
proteção social dos países lusófonos. 

O trabalho do ACTION/Portugal pode ser seguido através da sua página no Facebook.

Pelo décimo ano consecutivo, a OIT-Lisboa e o Secretário 
Executivo da CPLP associaram-se para a assinalar o  
Dia Mundial contra o Trabalho Infantil (12 de junho). Este 
ano, o tema escolhido pela OIT foi “COVID-19: Proteger as 
crianças do trabalho infantil, agora mais nunca!” e esteve 
na base de uma reflexão virtual que juntou os pontos 
focais da CPLP para o Trabalho Infantil. Esta permitiu a 
partilha de experiências relativamente à fase de pandemia 
atual e a apresentação do ponto de situação em cada 
Estado-membro.
Para a divulgação da mensagem da OIT deste ano, em língua portuguesa, 
contribuíram os spots que a CPLP tem vindo a produzir anualmente com a RTP e 
que foram transmitidos nos seus canais.
Neste dia foi ainda apresentado um relatório conjunto da OIT e da UNICEF, que 
alerta para os perigos de retrocesso na luta contra o trabalho infantil com muitos 
milhões de crianças a poderem ser vítimas desta tragédia em resultado da crise 
da COVID-19. OIT | 12  junho | Global

Dia Mundial contra o Trabalho Infantil 

Durante a semana das migrações, a OIT 
organizou o webinar global para discussão, 
no contexto da COVID-19, das prioridades 
imediatas e das ações de longo prazo na 
construção de sistemas de governação das 
migrações justos e sustentáveis.
Este debate, no dia 26 de junho, permitiu a 
partilha de experiências e boas práticas nacionais, e contou com a participação da 
secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira. 
Uma recente publicação da OIT – Proteger os trabalhadores e trabalhadoras 
migrantes durante a pandemia da COVID-19: Recomendações para decisores 
políticos e para os constituintes – destaca Portugal pela adoção de “disposições para 
tratar os/as migrantes como residentes permanentes durante a pandemia, a fim de 
garantir o seu acesso aos serviços públicos, incluindo o Serviço Nacional de Saúde”.

OIT | 26  junho | Global

Formação 
Inspetores ACT
A convite da Autoridade para as 
Condições do Trabalho (ACT), e no 
contexto da parceria estabelecida 
entre as duas entidades, a OIT-
Lisboa  dinamizou uma sessão 
integrada na formação inicial de 
inspetores. 

Com o objetivo de sensibilizar 
para  o papel da atividade 
inspetiva e a importância  da 
implementação e melhoria 
de sistemas normalizados  de 
recolha e análise de informação, 
para produção de  estatísticas de 
trabalho e de segurança e saúde 
no trabalho, de acordo com uma 
metodologia proposta pela OIT. 
ACT | 16 janeiro | Lisboa

V Conferência 
Internacional GovInt
A OIT-Lisboa participou na sessão 
paralela “A Colaboração para 
a promoção da Dignidade no 
Trabalho”, que decorreu no dia 
30 de janeiro de 2020, em Lisboa, 
no âmbito da Vª Conferência 
Internacional do Fórum para a 
Governação Integrada “A Era da 
Colaboração - contributos para 
uma Agenda Transformadora”. 
Esta iniciativa foi o culminar de 
um trabalho de parceria entre 
a OIT-Lisboa e o Fórum para a 
Governação Integrada (GovInt), 
realizado ao longo de 2019, com 
alunos do ensino secundário e do 
ensino superior e que teve como 
mote a visualização do filme “7 
minutos” de Michele Placido.
GovInt | 30 janeiro | Lisboa

XIV Congresso 
da CGTP-IN
A OIT-Lisboa participou na 
Conferência Sindical Internacional 
organizada pela CGTP-IN, no 
dia 13 de fevereiro, no Seixal, no 
âmbito do seu XIV Congresso.
Paralelamente aos trabalhos do 
Congresso, o Departamento das 
Mulheres da CGTP-IN e a OIT-
Lisboa lançaram conjuntamente, 
numa sessão com sindicalistas 
da CPLP, a brochura “A protecção 
da Maternidade nos 100 anos da 
OIT”.
A OIT-Lisboa esteve igualmente 
presente na abertura e 
encerramento do XIV Congresso, 
no qual foi eleita a nova 
secretária-geral desta Central 
Sindical, Isabel Camarinha.
CGTP-IN | 13 fevereiro | Seixal

Igualdade salarial
A Coligação EPIC promoveu em 
fevereiro, em Berlim, uma reunião 
técnica sobre medidas eficazes 
para redução da diferença salarial 
entre homens e mulheres.
Este evento traduziu-se num 
espaço de debate sobre medidas 
legislativas e de políticas na 
promoção da transparência 
salarial. Vários instrumentos 
de apoio ao desenvolvimento 
de planos para a igualdade 
salarial foram alvo de reflexão. 
A partilha de experiências entre 
os participantes ressalvou ainda, 
neste quadro, o papel do diálogo 
social e da negociação colectiva. 
O MTSSS/Portugal esteve 
representado nas discussões 
técnicas. Recorde-se que o país se 
juntou ao EPIC em 2019.
EPIC | 18-19 fevereiro | Berlim

Dia do Trabalhador
A convite da UGT, a OIT-Lisboa 
associou-se às celebrações que 
esta central sindical organizou, 
por ocasião do 1º de maio, através 
de duas mensagens gravadas 
da diretora do departamento 
ACTRAV, Helena André, e da 
diretora da OIT-Lisboa, Mafalda 
Troncho. 

Ambas sublinharam o importante 
papel dos sindicatos na 
recuperação da crise pandémica 
e na construção de um futuro do 
trabalho digno e relembraram 
a colaboração com a UGT, 
nomeadamente em contexto da 
CPLP.
UGT | 1 maio | Lisboa
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Migração Laboral e COVID-19: 
o futuro que queremos
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COVID-19 e o Mundo do Trabalho
Departamento de Emprego da OIT promoveu estudos de “diagnóstico rapido” que antecipam o 
impacto da pandemia na economia e analisam os seus potenciais mecanismos de transmissao 
nos mercados de trabalho. Portugal foi um dos pafses selecionados para esta análise. 

Segurança e Saúde no Trabalho durante a pandemia

 em destaque

A pandemia da COVID-19, que começou 
por ser uma crise de saúde pública, tem 
vindo a alastrar-se à economia e aos 
mercados de trabalho de todo o mundo, 
afetando empresas, trabalhadores e suas 
famílias.

À luz desta realidade, e das necessidades 
emergentes, a OIT tem procurado ajustar 
a sua atividade para apoiar os seus 
constituintes tripartidos na superação 
dos desafios colocados por estes tempos 
exigentes e complexos, nomeadamente 
através de partilha de informação e boas 

práticas, do apoio técnico e de estudos - 
sectoriais, globais, regionais e nacionais 
– em domínios muito diversos como o
reforço dos sistemas de proteção social ou
as especificidades setoriais do impacto da
pandemia nas economias nacionais.

Para além da frequente produção e 
atualização de relatórios e análises 
técnicas acerca dos impactos da pandemia, 
a OIT lançou uma grande iniciativa de 
recolha de informação sobre as medidas 
adotadas pelos seus Estados-membros e 
parceiros sociais para mitigar o impacto 

da crise decorrente da pandemia da 
COVID-19.  A súmula deste trabalho está 
disponibilizada em espaço próprio,  
na página Web da OIT, com uma         
secção dedicada a Portugal.

Destaca-se, igualmente, a promoção por 
parte do Departamento de Emprego da 
OIT (EMPLAB) de uma série de estudos de 
"diagnóstico rápido” que procuram 
antecipar o impacto da pandemia na 
economia e analisar os seus potenciais 
mecanismos de transmissão nos mercados 
de trabalho das várias regiões do mundo. 

Portugal foi um dos países selecionados 
para esta análise, como estudo de caso, o 
único, até ao momento, do conjunto dos 
países da União Europeia.  
O relatório sobre Portugal, publicado no 
final de junho, resultou de uma parceria 
entre a OIT-Lisboa e um consultor 
técnico externo (Ricardo Paes Mamede 
– ISCTE-IUL), sob a coordenação geral
do EMPLAB. Envolveu consultas aos
constituintes tripartidos nacionais, bem
como a auscultação de académicos e
outros representantes da sociedade civil,
e pretendeu ser um contributo à reflexão
tripartida, no plano nacional, assente
na identificação dos principais desafios,
fragilidades e incertezas, mas, igualmente,
das oportunidades do momento excecional
de mudança que o país está a atravessar.

Para além desta iniciativa, a OIT-Lisboa 
adaptou também o seu plano de atividades 
para melhor responder às necessidades 
dos seus constituintes. Nomeadamente, 
reforçou, junto destes, a partilha de 
informação relevante produzida pela 
OIT; fez um levantamento das principais 
necessidades emergentes e temas 
prioritários no contexto da colaboração 
com a OIT; trabalhou no sentido da 
disponibilização de materiais úteis, em 
língua portuguesa, para apoiar uma 
gestão eficaz dos desafios relacionados 
com a presente crise; promoveu, em 
colaboração com outros escritórios da OIT, 
a partilha de boas práticas internacionais 
sobre temas específicos, nomeadamente 
no domínio das políticas públicas; e, por 
fim, adaptou as suas ações de divulgação, 
debate e formação aos novos suportes 
digitais, garantindo participação ativa, 
presença e proximidade junto dos seus 
constituintes. Este é um trabalho que 
deverá ter continuidade ao longo do 
segundo semestre.

Locais de trabalho seguros em 
tempos de COVID-19

Para assinalar o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, a ACT e a DGS 
organizaram, no dia 28 de abril, o webinar  “Locais de Trabalho Seguros em 
Tempos de COVID-19”.

Nesta sessão, centrada na resposta a surtos de doenças infeciosas no local 
de trabalho, foram apresentadas recomendações para adaptar os locais de 
trabalho e proteger os trabalhadores e trabalhadoras.

O seminário contou com a participação da ministra do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social, do secretário de Estado da Saúde, da inspetora-geral da 
ACT, da diretora-geral da Saúde e da diretora da OIT-Lisboa.

Em 2020, a OIT centrou a campanha do  
Dia Mundial da Segurança e Saúde no 
Trabalho (SST), assinalado a 28 de abril, em 
torno da COVID-19, com o objetivo de alertar 
para a necessidade de garantir a Segurança 
e Saúde de todos os trabalhadores e 
trabalhadoras durante uma situação de 
pandemia.

Sob o mote “Parar a Pandemia- Segurança 
e Saúde no Trabalho podem salvar vidas!", 
promoveu-se o diálogo social tripartido e 
sensibilizou-se para a adoção de práticas 
e comportamentos seguros nos locais 
de trabalho, como forma de evitar a 
propagação da doença e proteger a saúde 
de todos.

A OIT-Lisboa assinalou esta data apostando 
na difusão dos materiais de comunicação 
em língua portuguesa preparados para 

o efeito junto dos seus parceiros e em
contexto da CPLP.

Destaque para a publicação em português 
do relatório “Garantir a Segurança e 
Saúde no Trabalho durante a Pandemia”, 
em colaboração com a ACT, onde são 
exploradas diferentes medidas para 
prevenir e controlar o risco de contágio.

Também foram disponibilizados 
instrumentos informativos de caráter 
operacional, entre os quais uma Lista de 
Verificação sobre Contenção e Mitigação da 
COVID-19 nos locais de trabalho, destinada 
a apoiar a avaliação e gestão dos riscos 
da exposição ao Coronavírus e tomada 
de medidas de proteção adequadas nos 
locais de trabalho, preparando um regresso 
seguro aos locais de trabalho.
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 breves

  a OIT esteve 
presente

Durante o último semestre, a OIT-Lisboa 
interveio, organizou ou participou em 
vários encontros e iniciativas.  
Para além do já relatado noutros 
espaços desta Newsletter, destacamos:

JUNHO
2 a 7  Webinars “Covid 19 e trabalho, o dia seguinte”, APODIT 
16  Web seminar “Global overview of the COVID-19 and the 

role of labour inspectorates according to ILO standards”, 
LABADMIN/OSH

17 a 19  Sessões de Informação projeto SURE, OIM
18  2º Webinar "Violência Doméstica e de Género: Pensar 

Práticas e Desafios no Contexto de Pandemia", do Ciclo 
de Conversas - Feminismos e Práticas Interseccionais em 
Tempos de (Des)confinamento,  da Universidade Feminista

24  Webinar "Trabalho agrícola em tempo de pandemia", CAP
29  Conferência "Sinais Vitais – Aceleração Rumo ao Futuro", 

CIP e Marketing FutureCast Lab do ISCTE

MAIO
7  Webinar Relatório OEI "Efeitos do COVID-19 na Educação", 

OEI
20  Webinar “A Agricultura num Mundo em Mudança”, CAP
27  Conferência “Promoção do Emprego e Medidas Sociais”, CES
27  LISBON SPEED TALKS “O futuro da mobilidade humana 

após a COVID-19”, Clube de Lisboa

ABRIL
21  Webinar Follow-up “Impacts of the COVID-19 crisis on 

employment: (potential) solutions for informal/self-employed 
workers, Social Protection”, SOCPRO

23  Conferência Digital “Conciliar Trabalho, Família e Vida 
Pessoal em tempos de Covid-19”, CITE

MARÇO
2  Comité de Pilotagem do Projeto ACTION/Portugal, GEP/

MTSSS
5  Apresentação do Plano de Ação para a Transição Digital 

de Portugal, Secretaria de Estado para a Transição Digital, 
Fundação Champalimaud

6  “Ring the Bell for Gender Equality 2020, Women in Tech”, 
Global Compact Network Portugal, Euronext Lisbon

8  Jantar Dia Internacional das Mulheres "As Alterações 
Climáticas e os Direitos Humanos das Mulheres", APMJ, 
Casa do Alentejo

FEVEREIRO
4  Divulgação do livro “Portugal e a Organização 

Internacional do Trabalho”, Cristina Rodrigues, Livraria da 
Travessa

5  Programa “Diz sim à Economia Social”, CASES, Teatro 
Thalia

6  Programa “O Microcrédito em Portugal a Experiência da 
CASES”, Teatro Thalia 

9  Abertura da 44ª edição do Campeonato Nacional das 
Profissões, SKILLSPORTUGAL, IEFP, Setúbal 

11  Conferência "Reinventing the future: Labour Relations for 
the next 50 years", Nova SBE 

11  Sessão Pública “Perspectivas sobre o Programa 
Regressar”, MTSSS, Teatro Thalia

17  Tomada de posse dos órgãos sociais do 
Conselho Nacional de Juventude

JANEIRO
17  Cerimónia de entrega dos diplomas do Prémio António 

Dornelas 2019, MTSSS
20  "International Workshop Setting up a Rapid Response 

Mechanism for Higher Education in Emergencies to deliver 
more, better and faster”, Fundação Calouste Gulbenkian

21  Apresentação do "Manual para a Renovação da 
Contratação Colectiva no Comércio e Serviços”, CCP

21  Conferência "Administração Pública e Interesse Público: 
dos últimos, aos próximos 20 anos, CES,  Fundação 
Calouste Gulbenkian

Adiamento da CIT
O Conselho de Administração OIT da OIT adiou a sessão de 2020 da Conferência Internacional do  
Trabalho (CIT) - inicialmente agendada para 25 de maio a 5 de junho deste ano - devido à disseminação do  
COVID-19. A 109ª sessão da Conferência será realizada em junho de 2021. Como consequência dessa 
decisão, as 338ª e 339ª sessões associadas do Conselho de Administração da OIT, agendadas para 25 de 
maio e 6 de junho de 2020, respetivamente, também não ocorreram.

Trabalho digno para o trabalho doméstico
A OIT assinalou a 16 de junho, o Dia Internacional das Trabalhadoras e dos Trabalhadores Domésticos. 
Estando entre as categorias profissionais mais expostas e afetadas pela pandemia da COVID-19, o seu 
contributo tem sido fundamental para muitas famílias e comunidades.
Em 2021 assinalam-se dez anos sobre adoção da Convenção (N.º 189) sobre trabalho digno para o trabalho 
doméstico . 

ACTRAV promove webinar com sindicatos dos PALOP
O Departamento das Atividades para os Trabalhadores (ACTRAV ) organizou, no dia 28 de maio, um 
webinar sobre “Discussões com os sindicatos dos países africanos de língua oficial portuguesa”, dando 
destaque ao papel dos sindicatos no âmbito da COVID-19.

CIF da OIT com página renovada
O Centro Internacional de Formação da OIT renovou a sua página. Disponível em língua portuguesa, 
contém informação sobre os programas de aprendizagem, de partilha de conhecimentos e de 
desenvolvimento de capacidades institucionais destinados a governos, a organizações de trabalhadores e 
de empregadores e a parceiros de desenvolvimento.

Violência & Assédio
Um ano após a adoção da Convenção (N.º 190) sobre violência e Assédio no Mundo do Trabalho, o Uruguai 
e as Ilhas Fiji ratificaram este importante instrumento normativo.
Com estas ratificações, esta Convenção entrará em vigor dentro de um ano.

17ª Cimeira da Inovação da COTEC 
A OIT-Lisboa associou-se à Cimeira da Inovação da COTEC, no dia 22 de junho, este ano totalmente virtual 
e dedicada ao tema From 4.0 to industrial renaissance: the next steps for a post COVID era. A sessão de 
encerramento contou com o Presidente da República.

Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e COVID-19 

No dia 9 de junho, teve lugar um encontro de alto 
nível, organizado pelo SDG Lab em colaboração 
com a OIT, que abordou os progressos no contexto 
dos ODS na perspetiva das desigualdades com 
especial enfoque nos trabalhadores da economia 
informal. 

O objetivo desta iniciativa foi dar a conhecer 
o que tem sido feito pelos Estados-membros,
organizações internacionais e outros parceiros,

tanto ao nível da resposta às necessidades mais 
imediatas dos cidadãos, como numa perspetiva 
mais ampla de prossecução das metas dos ODS 
para 2030.

Portugal mereceu especial destaque, a par da 
Índia, Jordânia e África do Sul, tendo a experiência 
nacional sido apresentada pelo professor Henrique 
Barros, Presidente do Conselho Nacional de Saúde 
e do Instituto de Saúde Pública da Universidade 
do Porto. A sessão de abertura contou ainda com 
intervenções de Tatiana Valovaya, diretora-geral do 
Escritório das Nações Unidas de Genebra e de Guy 
Rider, diretor-geral da OIT.

 a fechar

 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 MTSSS tem vindo a editar, 
conjuntamente com a OIT-Lisboa, um conjunto muito significativo de documentos de 
referência da OIT em língua portuguesa.

• As Regras do Jogo
ISBN: 9789221335580

Outras publicações:
• Garantir a Segurança e Saúde no Trabalho
Durante a pandemia
ISBN: n/a
• A COVID-19 e os serviços públicos de
emergência
ISBN: n/a
• A COVID-19 e o setor da educação
ISBN: n/a

• A COVID-19 e a Convenção (N.º 190) sobre
Violência e Assédio
ISBN: n/a
• A COVID-19 e o setor da saúde
ISBN: n/a
• Proteger os trabalhadores e trabalhadoras
migrantes durante a pandemia da COVID-19
ISBN: n/a
• Declaração do Centenário da OIT para o
Futuro do Trabalho
ISBN: n/a
• A COVID-19 e o setor da agricultura
ISBN: n/a
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