
► notfcias

340a Sessao Conselho 
de Administra�ao 

Depois do cancelamento das sess6es 
do Conselho de Administra�ao (CA) 
de mar�o (337• sessao), bem como de 
maio e jun ho (338• e 339• sess6es), 
em virtude das restri�6es impostas 
pela resposta a crise pandemica, 
realizou-se entre os dias 4 e 14 de 
novembro, pela primeira vez em 
formate virtual, a 340• sessao do CA, 
a primeira de 2020. 

Nesta sessao, que envolveu mais de 
1000 participantes, discutiram-se 
as respostas da OIT a pandemia da 
COVID-19, debateu-se e adotou-se 
o Plano Estrategico da OIT para
2022-25, bem como a Estrategia de
Coopera�ao para o Desenvolvimento
para os proximos quatro anos.
Outro tema importante em debate
foi o Plano de A�ao da OIT para o
Emprego Jovem, a luz da situa�ao e
impactos da pandemia. Os membros

do CA acordaram ainda numa maior 
promo�ao e implementa�ao da 
estrategia da OIT para a Iniciativa 
Verde, focada nas altera�6es 
climaticas e no trabalho digno. 
Por fim, o CA aprovou a estrategia 
e polfticas para a inclusao das 

Trabalho infantil marca hist6ria da OIT 

A 4 de agosto deste ano a OIT assistiu a um momenta 
historico na sua ja longa existencia. Pela primeira vez uma 
Conven�ao da OIT alcan�ou a ratifica�ao por todos os 
seus (187) Estados-membros. Este feito ficou a cargo da 
Conven�ao (N.0182) relativa a interdi�ao das Piores Formas 
de Trabalho das Crian�as ea A�ao Imediata com vista a sua 
Elimina�ao. 

Adotada em 1999, a Conven�ao (N.0 182) alcan�ou a 
ratifica�ao universal, apos ter sido ratificada pelo Reino do 
Tonga. 

Este marco historico coincide com a prepara�ao em curso, 
para a comemora�ao, em 2021, do Ano Internacional para 
a Elimina�ao do Trabalho Infantil, e que tern merecido 
especial empenho da Comunidade de Pafses de Lingua 
Portuguesa (CPLP). 

Fortalecer alian�as para servir melhor 

A Organiza�ao Internacional do Trabalho (OIT) e a  
Organiza�ao Internacional para as Migra�6es (OIM) 
celebraram, no dia 23 de outubro, um Acorda com o 
objetivo de criar um enquadramento de coopera�ao e 
colabora�ao. 

pessoas com deficiencia, refletindo 
o compromisso da OIT de se tornar
uma organiza�ao totalmente inclusiva
neste domfnio, em conformidade com
a Estrategia das Na�6es Estrategia
das Na�6es Unidas para a Inclusao
das Pessoas com Deficiencia.

Este Acorda, assinado pelos representantes maxi mos das 
respetivas organiza�6es, Guy Ryder e Antonio Vitorino, 
pretende fortalecer o trabalho conjunto realizado no 
contexto das migra�6es, permitindo que ambas as 
organiza�6es disponibilizem apoio aos seus membros, 
designadamente no contexto da governan�a das 
migra�6es, da capacita�ao e da coerencia de polfticas a 
nfvel nacional, regional e global. 

0 diretor-geral da OIT, enfatizou o facto de esta alian�a 
constituir uma forma de tornar ainda mais fortes e eficazes 

as duas organiza�6es, em particular, no cumprimento dos 
mandates individuais e nas areas que sao cruciais para a 
redefini�ao do mundo do trabalho, de modo a que este 
seja mais inclusive, equitativo e sustentavel. 
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► editorial

75 anos das Na�oes Unidas 

Foi num quadro de grandes desafios para o 
sistema das Na�6es Unidas, focado em apoiar 
os Estados-membros e respetivas sociedades 
civis na resolu�ao das consequencias da 
pandemia, que decorreram as celebra�6es 
dos 75 anos da assinatura da Carta da 
Organiza�ao das Na�6es Unidas (ONU) . 
Damas neste numero destaque a algumas 
iniciativas que tiveram lugar em Portugal. 

E inegavel o progresso registado nos l'.litimos 
75 anos no sentido de um desenvolvimento 
mais sustentavel, na manuten�ao da paz e da 
prosperidade e na prossecu�ao da agenda 
do trabalho digno para todas as pessoas. 
Mas e tambem verdade que muitos desafios 
persistem. Desafios que esta crise pandemica 
veio recordar com brutalidade. 

As nossas sociedades continuam muito 
vulneraveis a crises, os nossos sistemas de 
saude e de prote�ao social nao sao acessfveis 
a maior parte da popula�ao mundial e 
persistem muitas desigualdades. Basta 
olhar para a forma como esta pandemia 
esta a impactar o mundo. Se o contagio nao 
discrimina, o impacto das suas consequencias 
esta longe de ser sentido da mesma forma na 
economia e na sociedade. 

E assim que, nesta data tao simbolica, a ONU 
sublinhou a importancia do multilateralismo 
e da coopera�ao internacional, que devem 
ser refor�ados e intensificados para que, 
em conjunto, o sistema internacional possa 
assegurar paz e prosperidade no futuro. 
Nunca o mundo esteve tao interligado como 
hoje. Esta inegavel e imparavel globaliza�ao 
encerra inumeros desafios, novas e 
persistentes conflitos, altera�6es climaticas, 
digitaliza�ao e robotiza�ao, pressao 
demografica e mobilidade humana, a par de 
crescentes desigualdades . 

Para estes desafios globais, sao necessarias 
respostas globais. 0 que se exige aos povos 
sao solu�6es conjuntas. Deve ser mobilizado 
todo o sistema multilateral, fundado num 
espfrito de valores humanistas universais, 
garantindo articula�ao e coopera�ao no 
sentido de apoiar os pafses a mitigar os 
efeitos desta crise sabre as pessoas e as 
economias. Esta resposta e urgente e tern 
de ser dada ja. Sem esta solidariedade, 
corremos o serio risco de comprometer as 
metas definidas pela Agenda 2030 para o 
desenvolvimento sustentavel. 

E neste sentido que vem os apelos do 
secretario-geral das Na�6es Unidas, Antonio 
Guterres, quando nos convoca para a 
constru�ao de um multilateralismo refor�ado, 
renovado e inclusive: «Neste momenta 
crucial, com a COVID-19 ainda a alastrar, com 
as tens6es geopolfticas a crescerem, e com os 
apelos urgentes de justi�a racial, justi�a social 
e justi�a climatica, temos a responsabilidade 
de responder as ansiedades, medos e 
esperan�a dos povos que servimos». 

Mafalda Troncho, diretora da CIT-Lisboa. ,..,.. 

�os de boas festas e born 2021!
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Responsabilidade 
Social em tempos de 
pandemia 

A Rede europeia Anti Pobreza 
(EAPN) promoveu um ciclo de 
debates sobre Responsabilidade 
Social em tempos de pandemia. 
A OIT-Lisboa associou-se a esta 
iniciativa, em que participaram 
igualmente a CTP, CGTP e a  ACT . 

Junho-dezembro I Varios I Online 

Referencial de 
Educac;ao para o 
Mundo do Trabalho 

O grupo de trabalho responsavel 
pela produ<;ao do Referencial 
de Educa<;ao para o Mundo do 
Trabalho, que integra a OIT-Lisboa, 
a ACT, a ANQEP o IEFP e 
coordenado pela Dire<;ao-geral 
da Educa<;ao, deu por conclufdos 
os trabalhos sobre o referencial, 
ap6s analise e integra<;ao dos 
contributos recebidos durante 
o processo de consulta publica.
O Referencial enquadra-se na
Estrategia Nacional de Educa<;ao
para a Cidadania e pretende
constituir-se instrumento reflexao
sobre os contextos profissionais e
transi<;ao da escola para o trabalho.

Junho-dezembro I Varios I Online 

Igualdade em tempos 
de pandemia 

A CPLP e o Instituto Caboverdiano 
para a Igualdade e Equidade de 
Genero promoveram um debate 
sobre os desafios para igualdade 
de genero em contexto de 
pandemia, subordinado ao tema 
"A formaliza<;ao da economia 
no mercado de trabalho e a  
prote<;ao social no contexto da 
Pandemia COVID19 - desafios 
para a igualdade de genero no 
espa<;o da CPLP". 0 evento contou 
com a participa<;ao da OIT-Lisboa 
e os pontos focais de Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Mo<;ambique, 
Portugal, Sao Tome e Prfncipe e 
Timor-Leste. 

Varios I 23 julho I Online 

Cabo Verde, 
Am b ic;ao 2030 

No contexto da elabora<;ao 
da Agenda Estrategica de 
Desenvolvimento Sustentavel 
para a pr6xima decada - Cabo 
Verde, Ambi<;ao 2030 - o Governo 
de Cabo Verde organizou uma 
serie de ateliers tematicos 
sobre temas fundamentais 
a nortear esta estrategia. A 
OIT-Lisboa foi convidada a 
apresentar uma comunica<;ao 

no ambito do atelier "Estrategia 
do emprego no horizonte 
2030", apresentando o tema 
"Estrategias para a generaliza<;ao 
do trabalho dig no". 

Cabo Verde I 11 agosto I Online 

Plano de Ac;ao para 
Eliminar Trabalho 
Infantil 
Dando sequencia a comemora<;ao 
do Dia Mundial contra o Trabalho 
Infantil, assinalado a 12 de junho, 
e aproveitando o empenho 
dos Estados-membros da 
CPLP na comemora<;ao do Ano 
Internacional para a Elimina<;ao do 
Trabalho Infantil, em 2021, tiveram 
lugar reuni6es de prepara<;ao para 
a prepara<;ao de um Plano de A<;ao 
para a Elimina<;ao do Trabalho 
Infantil, que sera proposto a 
discussao em futura Reuniao 
de Ministros do Trabalho e dos 
Assuntos Sociais da CPLP. 

SE/CPLP I setembro J Online 

Parlamento debate 
impacto da COVID-19 
no emprego 

O diagn6stico e perspetivas 
ao nfvel do emprego e das 
necessidades sociais resultantes 

da pandemia, estiveram em 
debate na Assembleia da 
Republica, numa conferencia 
organizada pela Comissao 
Parlamentar de Trabalho e 
Seguran<;a Social. 
Nesta, que contou tambem com 
a participa<;ao dos constituintes 
tripartidos nacionais e dos 
representantes dos grupos 
parlamentares, a OIT-Lisboa 
apresentou os principais 
resultados e tendencias que tern 
vindo a ser identificados nos 
seus relat6rios de monitoriza<;ao 
do impacto da COVID-19. 

Comissao Parlamentar de Trabalho e 
Seguran�a Social I 6 outubro I Assembleia 
da Republica 

Dia Internacional 
pelo Trabalho Digna 

Para assinalar o Dia 
Internacional pelo Trabalho 
Digno, celebrado anualmente a 
7 de outubro, a PRAXIS e a LOCI 
MTC - Liga Operaria Cat6Iica/ 
Movimento de Trabalhadores 
Cristao realizaram um webinarl 
debate sob o lema "Trabalho: 
podera ser digital, mas tern 
de ser digno", para o qua! 
convidaram a OIT-Lisboa. 

PRAXIS e LOC/MTC I 7 outubro I Online 

► parcer1as
Cons6rcio Maior 
Empregabilidade 
A OIT-Lisboa foi convidada a 
apresentar o Relat6rio Global 
Youth & COVID-19: Impacts 
on jobs, education, rights 
and mental well-being numa 
reuniao do Cons6rcio Maior 
Empregabilidade dirigida 
sobretudo a dirigentes e 
representantes dos gabinetes de 
promo<;ao da empregabilidade 
das entidades que formam esta 
rede colaborativa do ensino 
superior. 

Cons6rcio Maior Empregabilidade I 
13 outubro I Online 

"Conversas sabre 
seguranc;a e saude" 
A OIT participou num Podcast 
promovido pela SAFEMED 
destinada a profissionais de 
seguran<;a, saude e ambiente, 
em mais uma edi<;ao das 
"Conversas sobre seguran<;a e 
saude". Em debate estiveram os 
impactos da pandemia COVID-19, 
em materia de Seguran<;a e Sau 
de no Trabalho nas empresas e 
organiza<;6es. 

SAFEMED I 10 novembro I Online 

continua na pagina 3 



► em destaque

Cimeira Global da OIT 

0 primeiro-ministro de Portugal e a  ministra do Trabalho 
participaram na Cimeira Global da OIT sobre o impacto da 
COVID-19 no mundo do trabalho. 

A Cimeira, realizada online, no passado mes de julho, 
foi organizada em dois blocos. A 1 e 2 de julho tiveram 
lugar as discuss6es tripartidas regionais (Estados Arabes; 
Europa e Asia Central; Asia e Pacifico; Africa; e Americas). 
Nos dias 7, 8 e 9 de julho decorreram as discuss6es 
globais. 

Ana Mendes Godinho participou na discussao regional 
focada na Europa e Asia Central, no dia 1 de julho, 
no painel "Apoiar as empresas, os empregos e os 
rendimentos". A ministra do Trabalho, Solidariedade e 
Segurarn;a Social sublinhou o grande objetivo nacional de 
manter empregos e rendimentos das famflias e apoiar as 
empresas, assumindo desde o infcio desta crise "o dialogo 
social como uma pe<;a chave na constru<;ao das medidas e 
isso tern sido essencial". Na sua interven<;ao deu especial 

destaque a cria<;ao de "uma medida especial para quern 

tinha ficado fora do sistema", fossem "trabalhadores 
independentes que nao estavam a conseguir entrar 
nas medidas de apoio extraordinarias ou trabalhadores 

informais que tinham ficado fora do sistema". "E uma 
medida claramente de inclusao no sistema formal de 
prote<;ao social", sublinhou, defendendo a importancia 
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de redes de prote<;ao social eficazes, robustas e com 
capacidade de resposta. 

Antonio Costa interveio no segmento global de alto 
nfvel, no dia 8 de julho, destinado a chefes de Estado 
e de Governo de todo o mundo. Apelando a uniao dos 
pafses para uma safda da crise que garanta sociedades 
mais justas e solidarias, sublinhou a necessidade de uma 
resposta global na qual "a palavra da OIT e absolutamente 
fundamental - pelo seu modelo de dialogo social e pela 
sua eficiencia". 0 primeiro-ministro defendeu que "o 
nosso futuro coletivo s6 se fara com maior dignidade 
laboral, uma prote<;ao social publica robusta e um olhar 
diferente para as potencialidades industriais, criativas e 

tecnol6gicas dos pafses", com o desfgnio da constru<;ao 
de "uma economia inovadora e criativa, que gere riqueza 
e crie emprego, mas tambem uma sociedade mais justa, 
mais solidaria e mais inclusiva". 

Esta Cimeira Global constituiu uma plataforma de alto 
nfvel para representantes dos governos, empregadores 
e trabalhadores. Traduziu-se numa oportunidade para 
debater sobre os desafios e respostas dos pafses e regi6es 
que continuam na batalha contra a pandemia e aqueles 
que estao a come<;ar o processo de recupera<;ao. Teve 
tambem por objetivo compreender a importancia e refletir 
sobre a implementa<;ao da Declara<;ao do Centenario da 
OIT no contexto da atual crise COVID-19. 

Portugal assinala os 75 anos das Na�oes Unidas 
com uma moeda corrente comemorativa, que vai circular 
por toda a zona euro. 

No dia 24 de outubro foram ainda iluminados o Palacio 
Nacional da Ajuda, o Palacio da Bolsa, o Arco da Rua 
Augusta e o Castelo dos Mouros, numa iniciativa do 
UN RIC que envolveu cerca de 180 edificios e monumentos 
europeus. 

Apesar das dificuldades impostas pela atual crise 
pandemica, os 75 anos das Na<;6es Unidas foram 
assinalados em Portugal atraves de um conjunto 

Destaque ainda para a realiza<;ao, neste mesmo dia, de 
um seminario organizado pelo Instituto Portugues do 
Desporto ejuventude (IPDJ), em parceria com o Conselho 
Nacional dejuventude (CNJ) e o Centro Regional de 
Informa<;ao das Na<;6es Unidas (UN RIC), em torno do 
tema: «O papel da Juventude nas Na<;6es Unidas e o papel 
das Na<;6es Unidas najuventude». Este seminario contou 
com a participa<;ao da OIT, da UNICEF, da UNESCO e do 
UNFPA, e teve como como objetivo promover a reflexao 
sobre a importancia da ONU na vida das gera<;6es mais 
jovens e, ainda, a a<;ao determinante da juventude 

de iniciativas. Estas sao testemunho simb6Iico do 
compromisso do pafs com o multilateralismo, a 
Organiza<;ao das Na<;6es Unidas (ONU) e as suas agencias 
especializadas. 

Neste duplo aniversario - uma vez que passam 
igualmente 65 anos sobre a admissao de Portugal como 

membro das Na<;6es Unidas - destaque para a emissao de 
uma moeda comemorativa. Esta iniciativa resultou 
da colabora<;ao entre o Centro Regional de Informa<;ao 
das Na<;6es Unidas para a Europa Ocidental (UN RIC), a 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) e o Banco de 
Portugal (BP). 

Para assinalar a data e a  emissao desta moeda, no dia 
21 de outubro, no Museu do Dinheiro em Lisboa, foi 
tambem inaugurada a exposi<;ao "Construindo o nosso 
futurojuntos: a moeda comemorativa dos 75 anos da 
Organiza<;ao das Na<;6es Unidas". 

A sessao de lan<;amento publico da moeda e de abertura 
da exposi<;ao contou com a presen<;a de Helder Rosalino, 
administrador do BP; Alcides Gama, administrador da 
INCM - Casa da Moeda, Ana Rita Canavarro, coordenadora 
do Museu do Dinheiro; e Mafalda Troncho, diretora da 
OIT-Lisboa, em representa<;ao da UNRIC e das agencias 
das Na<;6es Unidas representadas em Lisboa. 

A moeda "75 Anos da Organiza<;ao das Na<;6es Unidas" e 
da autoria do ilustrador Andre Letria. A INCM emitiu 500 
mil exemplares com o valor de dois euros. Portugal foi o 
unico Estado-membro da ONU a assinalar esta ocasiao 

na promo<;ao dos Direitos Humanos, da Paz e da 
Sustentabilidade. A OIT-Lisboa, para alem da participa<;ao 
na sessao de abertura, dinamizou um grupo tematico 
sobre os desafios do mundo do trabalho. 

Plataformas 
digitais 
Uma Rani, economista, 
investigadora da OIT e co-autora 
do relat6rio "As plataformas 
digitais e o futuro do trabalho. 
Promover o Trabalho dig no 
no mundo digital", participou no 
webinar "As plataformas digitais 
e o futuro do trabalho", 
organizado pelo COLABOR. 
Nesta ocasiao, teve lugar a 
apresenta<;ao publica da versao 
portuguesa deste relat6rio, 
que aborda uma das principais 
transforma<;6es verificadas no 
mundo do trabalho na ultima 
decada - o surgimento de 
plataformas digitais de trabalho 
online. 

COLABOR 112 novembro I Online 

CPLP debate Ensino 
Tecnico-profissional 
No ambito da Presidencia 
caboverdiana da CPLP, o 
Ministerio da Educa<;ao de Cabo 
Verde e o Secretariado Executivo 
da CPLP, promoveram uma 
conferencia internacional sobre 
"O ensino tecnico-profissional 
nos estados membros da CPLP: 
desafios e perspetivas". 
A OIT- Lisboa participou no 
painel sobre a "Institucionaliza<;ao 
e o refor<;o dos sistemas nacionais 
de ensino tecnico-profissional, o 
empreendedorismo e a cria<;ao 
de emprego". 

Varies I 12 novembro I Online 

COVID-19 no mundo 
do trabalho 

Maurizio Bussi, vice-diretor do 
escrit6rio regional da OIT para 
a Europa e Asia Central, foi o 
orador convidado no contexto 
do ciclo de seminarios GPEARI/ 
GEE, uma organiza<;ao conjunta 
dos gabinetes de estudos dos 
ministerios das finan<;as e da 
economia. A sua apresenta<;ao 
teve como tema: Impact of the 
Covid-19 crisis on the world of 
work. Some evidence from the 
ILO's analysis and experiences, 
tendo abordado tambem a 
situa<;ao de Portugal, impactos e 

respostas a crise pandemica no 
nosso pafs. 

GPEARI/GEE I 24 novembro I Online 

► parcerias (cont.)

Sinergias em prol 
das pessoas com 
deficiencia 
0 Instituto Nacional para a 
Reabilita<;ao LP. e a  OIT-Lisboa 
celebram o Dia Internacional 
das Pessoas com Deficiencia, 
assinalado a 3 de dezembro, 
atraves de uma carta conjunta, 
com o objetivo de assumir o 
compromisso de promover a 
justi<;a social e o trabalho digno 
para as pessoas com deficiencia 
e refor<;ar a coopera<;ao no 
futuro. 

INR I 3 dezembro I Online 

Cicio de conferencias 
da UGT 

A UGT iniciou um ciclo de 
conferencias sobre o Futuro do 
Trabalho. 0 primeiro webinar, 
aberto pelo Secretario-geral da 
UGT, Carlos Silva, e a  diretora 
da ACTRAV-OIT, Helena Andre, 
foi dada aten<;ao ao tema 
"Garantir o trabalho dig no e 
a prote<;ao adequada a todos 
os trabalhadores". A iniciativa 
foi encerrada pela diretora da 
OIT-Lisboa, que destacou a 
importancia da Declara<;ao do 
Centenario da OIT e agradeceu 
a UGT e ao GEP/MTSSS a 
disponibiliza<;ao do seu conteudo 
em lingua portuguesa. 

UGT I 15 dezembro I Online 
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a OIT esteve 
presente 

Durante o ultimo semestre, a OIT-Lisboa 
interveio, organizou ou participou em varios 
encontros e iniciativas. 
Para alem do ja relatado noutros espai;os 
desta Newsletter, destacamos: 

2 Cerim6nia de entrega do Premio Norte-Sul do Conselho 
da Europa 

2 Webinar "Saude e economia em tempos de COVID-19: 
Como proteger os cidadaos e manter a economia a 
funcionar?", CIP 

10 Cerim6nia evocativa do 96.0 aniversario de nascimento 
de Mario Soares, Fundac;ao Mario Soares 

11/12 Webinar "Estudo de Apoio a definic;ao de Qualificac;5es 
para o Mundo Rural", CAP 

16 Webinar "O desafio do SG e o imperativo do mercado 
justo", CIP 

18 Projeto EMPREGO + DIGITAL, CIP/IEFP/EMPD 

44/11/18/25 3° Encontro Nacional da Rede de Balc6es da 
Inclusao, INR 

10 2° Encontro Orc;amento do Estado para 2021, CCP 

13 Forum Empresarial Portugal - Republica Checa 

17 Valorizar o trabalho do cuidado como motor das 
sociedades: recomendac;5es para o presente e o futuro, 
Fundac;ao Friedrich Ebert em Portugal, a Plataforma 
Portuguesa para os Direitos das Mulheres e a  Fundac;ao 
Res Publica 

17 Conferencia online "O Futuro do Trabalho - Garantir que 
Ninguem e Exclufdo", LUSA 

17 Conferencia da Semana da Responsabilidade Social# 
CALLIMPACT/20230 -A decada da Sustentabilidade 

25 V Seminario Equidade e Inclusao: Potencialidades do 
Programa Erasmus+" 

26 Lanc;amento Europass, Centro Nacional Europass 

1 Col6quio Trabalho sem Fronteiras - Perspetivas sobre os 
Servic;os Domesticos e a  Prestac;ao de Cuidados em Casas 
Particulares, Dinamia ISCTE-IUL 

2 4• Conferencia de Lisboa, A Acelerac;ao das Mudanc;as 
Globais, Clube Lisboa 

2/7/14 Cicio de Dialogos "As Industrias Culturais e Criativas 
na CPLP: 0 Sector Audiovisual" 

6 Apresentac;ao Publica do Estudo sobre Carga Fiscal em 
Portugal, CIP 

6 Webinar: Disability Inclusion in Economic Empowerment 
Strategies, ILO 

20 Conferencia final projecto europeu, ICS-Ulisboa 

28 3° Encontro Nacional da Rede de Balc6es de Inclusao 

9 Cicio de Webinares sobre Responsabilidade Social das 
Organizac;5es em tempos de crise pandemica, EAPN 

11 Webinar MTSSS sobre a economia, a justic;a social e a
pandemia, GEP, SG e INATEL 

25 Webinar Os desafios e soluc;5es do trabalho a distancia 
num mercado de trabalho em mudanc;a, IEFP e CRL 

28 V Cimeira do Turismo Portugues, CTP 

30 21° Encontro Tematico do MTSSS - "Estilos de Vida 
Saudavel - Em Tempo de Pandemia 

30 4• Conferencia de Lisboa - A Acelerac;ao das Mudanc;as 
Globais, Clube Lisboa 

31 21° Encontro tematico do MTSSS "Estilos de vida Saudavel 
em tempo de pandemia" 

3 Sessao I Programa Skills 4 p6s Covid 19, para a Ciencia e o 
Ensino Superior, COLABOR 

9 Webinar lanc;amento do projeto do Livro Verde sob re o 
Futuro do Trabalho, MTSSS 

8 Webinar Ciberseguranc;a, CIP 

14 Apresentac;ao publica do Relat6rio Anual Sobre A 
Evoluc;ao da Negociac;ao Coletiva em 2019 

► OIT-Lisboa

► breves
Portugal deposita instrumento de ratifica�ao de emenda da constitui�ao da Oil

Portugal depositou o seu instrumento de ratificac;ao do Instrumento de Emenda da Constituic;ao da 
Organizac;ao Internacional do Trabalho, adotado pela Conferencia Internacional do Trabalho, na sua 72.• 
Sessao, realizada em Genebra, em 24 de junho de 1986. 

Portugal deposita instrumento de ratifica�ao da Conven�ao (N.0 188) 

A Republica Portuguesa depositou, junto do Diretor-Geral do Secretariado Internacional do Trabalho, o seu 
instrumento de ratificac;ao da Convenc;ao N.0 188, sobre o trabalho no setor da pesca. 

Reuniao do G20 de resposta a crise 

A 10 de setembro decorreu, em formato virtual, a reuniao dos ministros de emprego do G20 numa altura 

de profundas disrupc;5es no mercado de trabalho. Numa declarac;ao conjunta, os ministros reconheceram 
o impacto desproporcional da crise nos jovens e nas mulheres e a  necessidade de melhorar as respostas a
estes grupos.

Digitaliza�ao: desafios e oportunidades 

A ACTRAV e a  biblioteca da OIT promoveram uma videoconferencia para debater os desafios e oportunidades 
que a digitalizac;ao coloca aos centros de documentac;ao das organizac;5es sindicais. Maria Helena Andre, 
diretora de ACTRAV considerou que o acesso a informac;ao e fundamental para nos prepararmos para os 
desafios que enfrentamos e que a COVID-19 veio acelerar. Esta iniciativa foi ainda uma oportunidade para 
apresentar a nova colec;ao online dirigida as organizac;5es sindicais, disponfvel em: labordoc.ilo.org 

Portugal ratifica protocolo para acabar com o trabalho for�ado 

Portugal ratificou o Protocolo de 2014 a Convenc;ao (N.0 29) sobre o Trabalho Forc;ado ou obrigat6rio, de 
1930, atraves da Resoluc;ao da Assembleia da Republica N.0 87/2020, de 20 de novembro. Este importante 
documento reforc;a o quadro jurfdico internacional, criando novas obrigac;oes para prevenir o trabalho 
forc;ado, proteger as vftimas e permitir o acesso a compensac;5es por prejufzo materiais e ffsicos. 

OIT monitoriza impacto da 
COVID-19 no trabalho 

Desde marc;o de 2020 que a OIT tern vindo a 
produzir uma serie de Relat6rios de Monitorizac;ao, 

de publicac;ao peri6dica, que pretendem 
apresentar uma analise preliminar dos impactos 

da pandemia da COVID-19 no mundo do trabalho, 
propondo algumas opc;5es e prioridades de polftica 

de forma a mitigar os impactos desta crise e 

facilitar uma recuperac;ao forte e celere. 

Em setembro de 2020, o sexto relat6rio de 

monitorizac;ao sublinhou as perdas devastadoras 
em horas de trabalho causadas pela pandemia, 

as quais trouxeram uma queda "massiva" dos 
rendimentos do trabalho para os trabalhadores/as 

► a fechar
em todo o mundo. Este relat6rio veio estimar uma 

diminuic;ao do rendimento global do trabalho na 

ordem de 10,7 por cento, ou 3,5 trili5es de d6Iares 

americanos, nos primeiros tres trimestres de 2020, 

quando comparado com o mesmo perfodo de 2019. 

Em termos de horas de trabalho, a estimativa foi de 

quebras de 17,3 por cento no segundo trimestre, 

face ao perfodo hom6Iogo, equivalente a 495 

milh6es de empregos diretos a tempo completo 

(tendo por base uma semana de trabalho de 48 

horas). Para o terceiro e quarto trimestres as 

estimativas apontavam para quebras globais de 

12,1 e 8,6 por cento, respetivamente. Esta edic;ao 

analisou ainda as fortes discrepancias entre pafses 

e regi5es ao nfvel dos estfmulos orc;amentais, com 

consequencias na eficacia da resposta a crise. 

FICHA TECNICA ► Diretora • Mafalda Troncho ► Responsavel do Centro de Documenta�ao e Informa�ao • Albertina Jordao 
► Assessora de Dire�ao - Alzira Morais► Gestora de Programas - Ana Paula Rosa► Gestora de Informa�ao - Cristina Bettencourt
► Gestor de Programas - Fernando Sousa Jr.► Gestora Financeira e Administrativa -Joana Gomes► Perita Associada - Mariana Pereira 
► Newsletter do Escrit6rio da OIT para Portugal ► Tiragem: 500 Exemplares ► Rua Americo Durao, 12 A . 1900-064 Lisboa 
► Tel: +351 213 173 440 / Fax: +351 213 140 149 ► E-mail: lisbon@ilo.org► Sitio: www.ilo.org/lisbon

As opinioes expressas nao refletem necessariamente o ponto de vista da Organiza�ao Internacional do Trabalho 

https://www.ilo.org/lisbon/sala-de-imprensa/WCMS_761912/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_761690/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_754606/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_752654/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_761657/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_758712/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_757557/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_756093/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_755478/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_754630/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_754378/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_753575/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_753559/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_753446/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_753294/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/sala-de-imprensa/WCMS_751058/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/sala-de-imprensa/WCMS_750555/lang--pt/index.htm
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