
109ª sessão da 
Conferência Internacional 
do Trabalho

Pela primeira vez na sua história, a 
Conferência Internacional do Trabalho 
(CIT) foi realizada online e dividida 
em dois momentos. O primeiro 
decorreu entre 7 e 19 de junho, e teve 
como temas principais em debate 
a COVID-19 e a proteção social. O 
segundo momento acontece entre 
25 de novembro e 11 de dezembro, e 
abordará o tema das desigualdades 
no mundo do trabalho, bem como as 
questões sobre as competências e a 
aprendizagem ao longo da vida.

No primeiro foi adotado 
unanimemente o Global call to 
action, um documento onde são 
apresentadas medidas para a 
recuperação da pandemia centrada 
nas pessoas, de forma a evitar que as 
economias e as sociedades continuem 
afetadas no longo prazo.

A delegação portuguesa esteve 
presente na sessão plenária com as 
intervenções de Ana Mendes Godinho 
(ministra do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social), Carlos Silva 
(delegado dos trabalhadores e 

secretário-geral da UGT) e António 
Saraiva (delegado dos empregadores 
e presidente da CIP). Os restantes 
elementos da delegação participaram 
nas várias sessões agendadas para 
este primeiro momento.

Paralelamente aos trabalhos da CIT, 
os/as ministros/as do Trabalho e dos 
Assuntos Sociais da CPLP assinaram, 
a 11 de junho, uma declaração de 

compromisso de apoio aos esforços 
da OIT. A referida declaração realça 
a importância da adoção de medidas 
em resposta à pandemia da COVID-19 
e as suas repercussões no mundo do 
trabalho, “com o objetivo de facilitar 
a recuperação centrada nas pessoas, 
inclusiva, sustentável e resiliente, 
através da aplicação da Declaração do 
Centenário”, referiu Francisco Ribeiro 
Telles Secretário Executivo da CPLP.
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Em 2019, a OIT-Lisboa lançava, por ocasião do centenário da OIT, 
o livro "OIT e Portugal: 100 anos de História". Uma das áreas 
exploradas diz respeito às atividades de cooperação técnica que 
ligaram Portugal e a OIT ao longo dos anos.  

Partindo da primeira referência, de 1948, relativa a uma missão 
do BIT a Portugal com o objetivo de examinar o trabalho 
desenvolvido pelas Federações de Caixas de Previdência, reflete 
sobre a forte presença técnica da OIT no período pós-25 de abril 
e sobre como esta cooperação técnica foi evoluindo. Uma das 
áreas que tem conhecido um reforço significativo diz respeito à 
produção de estudos de apoio ao desenho de políticas por parte 
dos constituintes tripartidos portugueses. 

No final da década de 90 início dos anos 2000, a OIT apoiará 
Portugal na produção de dois inquéritos estatísticos sobre o 
trabalho infantil (1998 e 2001). Estes inquéritos, inéditos no 
contexto europeu, continuam a ser uma referência internacional.  

O Projeto AGIS "Combate ao Trabalho Forçado e ao Tráfico 
Humano na Europa" (2004/2006), dinamizado pela OIT, 
pela Comissão Europeia e pelo Centro Internacional para o 
Desenvolvimento de Políticas Migratórias, que permitiu avaliar a 
situação em cada um dos países envolvidos, Portugal incluído, e 
fazer recomendações para ação futura.  

"Revalorizar o Trabalho para Promover a Igualdade" foi um 
Projeto EQUAL desenvolvido simultaneamente em Portugal, 
França e Malta (2005/2008). No caso português, envolveu uma 
larga parceria entre a CGTP-IN (promotora do projeto), a AHRESP, 
a ACT, o CESIS (Centro de Estudos para a Intervenção Social), 
a CITE, a FESAHT (Federação dos Sindicatos de Alimentação, 
Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal) e a OIT.  

Os anos da crise financeira, económica e social de 2008/2009 
trouxeram novos desafios. No início de 2013, a OIT publica um 
estudo sobre o impacto da crise na legislação laboral e nas 
relações de trabalho em Portugal. Ainda nesse ano é criado pelo 
diretor-geral da OIT o Grupo de Ação Interdepartamental da OIT 
sobre os países europeus em crise. Este Grupo virá a produzir 
um relatório sobre Portugal: "Enfrentar a crise do emprego em 
Portugal: que caminhos para o futuro?".   

Na sequência deste estudo, o ministro da Solidariedade, Emprego 
e Segurança Social, Pedro Mota Soares, solicitaria à OIT, em 
2014, apoio técnico à monitorização e avaliação da Garantia. 
Daqui resultaria a produção de um quadro adaptado à realidade 
portuguesa e alinhado com os requisitos da Comissão Europeia. 
Essa parceria com a OIT foi prolongada, em 2015, com objetivo 
de reforçar a capacidade das instituições nacionais na gestão das 
medidas políticas de promoção do emprego jovem abrangidas 
pela GJ, tendo sido concluída com a adoção, em junho de 2017, da 
Estratégia Nacional de Sinalização de Jovens que não trabalham, 
não estudam e não frequentam formação profissional (NEET). 

Em outubro de 2017, a OIT foi convidada pelo então ministro 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, 
a preparar um estudo sobre a evolução económica, social e o 
desenvolvimento de políticas do mercado de trabalho português, 
na última década. O estudo "Trabalho digno em Portugal 2008-
18: da crise à recuperação" foi apresentado em sessão pública, 
em outubro de 2018, com a participação de Guy Ryder e do 
primeiro-ministro, António Costa. 

Na 108ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho, em 
junho de 2019, em que se celebrou o Centenário da Organização, 
o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, sublinhou o 
papel da OIT, trazendo para o debate "dados e estudos que 
ampliaram o nosso conhecimento sobre o mercado de trabalho 
português". Neste quadro, viria a desafiar a OIT a estudar o 
futuro do trabalho no setor automóvel em Portugal. Nesta 
newsletter damos nota do desenvolvimento deste estudo, cuja 
conclusão está prevista para novembro deste ano. 

Nota ainda para os estudos da OIT lançados recentemente ou 
em fase de conclusão: "Portugal: Uma análise rápida do impacto 
da COVID-19 na economia e no mercado de trabalho" (2020); 
"Prosseguindo o ODS8 em Portugal: políticas macroeconómicas, 
setoriais e do mercado de trabalho para uma transformação 
estrutural e um emprego pleno e produtivo" (2020); e "Estudo 
sobre o Gap Salarial em Portugal" (2021). 

Olhando para o que tem sido a história desenhada nos últimos 
anos, em matéria de produção de conhecimento e partilha de 
boas práticas, num espírito de consulta tripartida, não pode 
deixar de se reconhecer o contributo que esta área tem dado 
para o reforço da relação histórica entre a OIT e Portugal em 
benefício, esperamos, dos constituintes tripartidos portugueses 
e, certamente, em benefício da OIT, ao permitir um conhecimento 
mais aprofundado, em cada momento, das dinâmicas dos 
mercados de trabalho em contexto europeu.

Mafalda Troncho, diretora da OIT-Lisboa.
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Migrações laborais 
internacionais aumentam

A OIT publicou, em 30 de junho, a 
3ª edição do relatório Estimativas 
Globais sobre os Trabalhadores 

Migrantes Internacionais: Resultados e 
Metodologia. 

De acordo com as estimativas mais 
recentes da OIT, as migrações laborais 
internacionais, englobam quase cinco 
por cento da mão-de-obra mundial 
constituindo uma parte integrante 
da economia mundial. Entre 2017 
e 2019, o número de migrantes 
internacionais a nível mundial 
ascendeu a 169 milhões, um aumento 
de três por cento desde 2017. Do total 
estimado, 113,9 milhões (67,4 por 
cento) concentram-se sobretudo em 
países de elevado rendimento e 33 
milhões (19,5 por cento) em países 
de médio alto rendimento, sendo 
a Europa Setentrional, Ocidental e 
Meridional, a América do Norte e os 
Estados Árabes, as regiões de maior 
concentração. 

O relatório refere igualmente que 
66,2 por cento dos trabalhadores/as 
se concentram no setor dos serviços, 
26,7 por cento na indústria e 7,1 

por cento na agricultura. Todavia, 
subsistem diferenças significativas na 
distribuição de mulheres e homens 
por setores: verifica-se uma maior 
representação de trabalhadoras 
migrantes nos serviços, o que em 
parte se pode explicar pela crescente 
procura no setor de cuidados, 
incluindo na saúde e no trabalho 
doméstico. Os trabalhadores 
masculinos, estão presentes em 
maior número no setor industrial. 

O documento também aborda os 
principais desafios e vulnerabilidades 
dos trabalhadores/as migrantes, 
acentuados pela crise da COVID-19, 
que afetam sobretudo as mulheres 
dada a sua sobre representação 
em empregos mal remunerados 
e pouco qualificados, com acesso 
limitado à proteção social e menos 
oportunidades de acesso a serviços 
de apoio. 

Trabalho forçado dá prémio  
a cartoonista português

O cartoonista português Vasco Gargalo foi distinguido pela OIT 
ao obter o 1º lugar no concurso internacional de cartoon sobre 
trabalho forçado. Vasco Gargalo, entrevistado pela OIT, afirmou: 
"desenhar é a minha maneira de expressar a minha opinião e 
de fazer as pessoas refletirem sobre questões sociais e políticas. 
O trabalho forçado e o trabalho infantil fazem parte da minha 
agenda, uma vez que vivemos num mundo tão injusto e estas 
questões são muitas vezes invisíveis".

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/texts-adopted/WCMS_806092/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/texts-adopted/WCMS_806092/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/genericdocument/wcms_817962.pdf
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/live-coverage/lang--en/index.htm#/event/plenary-day-4/segment/ana-mendes-godinho
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/live-coverage/lang--en/index.htm#/event/plenary-day-6/segment/carlos-silva
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/live-coverage/lang--en/index.htm#/event/plenary-day-6/segment/antonio-saraiva
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/live-coverage/lang--en/index.htm#/event/plenary-day-6/segment/antonio-saraiva
https://www.ilo.org/lisbon/sala-de-imprensa/oit-em-notcias/WCMS_806872/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_808935/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_808935/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_808935/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_808935/lang--en/index.htm
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Programa UNIVERSITAS

“Dignidade laboral e o futuro do trabalho”
A 2 de junho teve lugar um debate em formato virtual em 
torno do tema “Dignidade laboral e o futuro do trabalho”, 
organizado pelo Instituto de Sociologia da Universidade do 
Porto e inserido num ciclo de conversas sobre o mundo do 
trabalho. Neste encontro, a OIT-Lisboa apresentou o relatório 
da Comissão Mundial sobre o Futuro do Trabalho Trabalhar 
para um Futuro Melhor que serviu de mote à discussão.

2 
junho 
Online

SST em tempos de pandemia
A Associação Ibero-Americana de Engenharia de Segurança 
(AIEST) promoveu o Simpósio SIAEST, onde a OIT-Lisboa 
participou no painel “Papel Estratégico da SST em tempos 
de Pandemia COVID-19”.  A iniciativa resultou de uma 
parceria com a Escola Superior em Tecnologia da Saúde do 
Instituto Politécnico de Coimbra (ESTeSC) e contou ainda com 
participação da ACT e da Inspetora geral do Trabalho e o 
Representante da OIT-Brasília. 

22, 23, 24
julho 
Online

Conferência ISCTE-IUL “Entre Transições”
No dia 1 de junho a OIT-Lisboa participou como relatora da 
sessão “Desafio num quotidiano em mutação” na conferência 
“Entre Transições: Retrospetivas – Transversalidades – 
Perspetivas”, que celebrou os 40 anos do antigo Centro de 
Estudos Territoriais (CET), os 30 anos do antigo DINÂMIA e os 
10 anos do atual DINÂMIA’CET do ISCTE-IUL.

1 
junho 
Online

Fórum da Sociedade Civil dos 
Países de Língua Portuguesa 
Nos dias 20 e 21 de maio, Cabo Verde acolheu o IIIº Encontro 
do Fórum da Sociedade Civil dos Países de Língua Portuguesa 
(FSC-CPLP), o qual abordou o tema "O Papel do Fórum da 
Sociedade Civil no Reforço de Parcerias Para a Implementação 
dos Objetivos Do Desenvolvimento Sustentável". O evento foi 
organziado pelo Comité Local do Fórum presidido atualmente 
pela VERDEFAM. A OIT-Lisboa apresentou uma comunicação 
sobre a "Problemática do trabalho digno nos Países Membros 
da CPLP".

20, 21
maio 
Online

 parcerias

Projeto ACTION/Portugal
 Avanços nos sistemas de estatísticas 
de Proteção Social 

Uma das áreas estratégicas de intervenção do ACTION/Portugal é a criação 
e reforço da capacidade de levantamento, tratamento e disponibilização de 

estatísticas dos sistemas de proteção social (regimes contributivos e não contributivos) 
nos PALOP e Timor-Leste.
Avanços significativos têm sido conseguidos na capacitação e seguimento constante 
dos grupos de trabalho interinstitucionais, que foram criados para o efeito em todos os 
países, reunindo os ministérios e instituições responsáveis pelos sistemas de proteção 
social, assim como os Institutos Nacionais de Estatística. 
Boletins estatísticos de proteção social foram já publicados ou estão prestes a sê-lo em 
Moçambique, Cabo Verde e Angola. 
Para mais informações consulte a leitura da nota técnica que sistematiza o trabalho 
realizado em Moçambique Boas práticas na monitorização da extensão da cobertura de 
proteção social: O caso do boletim estatístico de Moçambique.

Referencial de 
Educação para o 
Mundo do Trabalho
Após o lançamento do 
Referencial de Educação 
para o Mundo do Trabalho, o 
grupo de trabalho constituído 
pela ACT, ANQEP, IEPF E OIT-
Lisboa, coordenado pela 
Direção Geral de Educação, 
reuniu para dar continuidade 
à agenda de trabalhos com 
vista à preparação de ações 
de formação para aplicação do 
referencial junto da comunidade 
educativa. Estão previstas 
duas edições de ações de curta 
duração (AFCD), destinadas a 
docentes, a primeira a com data 
prevista para os dias 28 e 29 de 
outubro 2021, e a segunda nos 
dias 10 e 11 de novembro 2021.
DGE | 27 abril | online 

Dia do Trabalhador
A OIT-Lisboa participou na 
conferência digital, organizada 
pelo PS no Dia do Trabalhador, 
sobre o papel dos sindicatos 
e as transformações do 
mundo laboral. Na iniciativa 
participaram ainda, entre outros, 
Ana Mendes Godinho,ministra 
do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social, Carlos 
Silva, secretário-geral da UGT, 
Fernando Gomes, dirigente da 
CGTP, e o secretário de Estado 

Adjunto do Trabalho e da 
Formação Profissional, Miguel 
Cabrita.
PS | 1 maio | Online

APDC 30th Digital 
Business 
O Diretor do Departamento de 
Investigação da OIT, Richard 
Sammans, foi orador convidado 
da 30º Digital Business Congress 
da Associação Portuguesa 
para o Desenvolvimento das 
Comunicações (APDC). No painel 
sobre o Futuro do Trabalho em 
Portugal, Sammans apresentou 
as principais tendências 
do futuro do trabalho – da 
digitalização à automação – 
aceleradas e exacerbadas pela 
pandemia da COVID-19, as quais 
estão a ter impacto na própria 
natureza do trabalho.
APDC | 12 e 13 maio | Online

Desafios do Trabalho 
na Era Digital 
A Sociedade Internacional 
de Direito do Trabalho e da 
Segurança Social (SIDTSS) e 
a Associação Portuguesa de 

Direito do Trabalho (APODIT), 
organizaram conjuntamente, 
com o apoio da OIT-Lisboa, o XIII 
Congresso Regional Europeu da 
SIDTSS subordinado ao tema 
“Trabalho na Era Digital: que 
desafios?”. 
O congresso contou com a 
participação de Giuseppe 
Casale, vice-diretor do Centro 
de Formação Internacional da 
OIT em Turim e secretário-geral 
da SIDTSS de Kroum Markov, 
especialista da OIT de Proteção 
Social e Helena André, diretora 
da OIT para as Atividades dos 
Trabalhadores (ACTRAV).
SIDTSS e APODIT  | 5 a 7 maio | Online

Cooperativismo e 
Robert Owen
O Gabinete de Estratégia 
e Planeamento do MTSSS 
promoveu o webinar “O 
Cooperativismo e Robert Owen”, 
em parceria com a INATEL 
e a CASES. A participação 
da OIT foi assegurada pela 
diretora ACTRAV/OIT, Helena 
André, que sublinhou o 
compromisso da OIT com a 
ESS e com o cooperativismo, 
tendo destacado a importância 
da regulação as organizações 
de Economia Social e Solidária 
Economia Social e Solidária 
(ESS) e de assegurar a criação 
de trabalho digno, de acordo 
com a legislação e políticas 
nacionais de negociação coletiva 

para a criação de empregos 
dignos e a necessidade de uma 
estratégia de colaboração e 
complementaridade com o setor 
público. 
GEP, INATEL E CASES | 14 maio | Online

Competências numa 
economia circular
A convite do Ministério do 
Ambiente e Ação Climática, a OIT-
Lisboa, participou na Conferência 
“Empregos Circulares - Perfil 
de Qualificações em 2030”, 
integrando a mesa redonda 
“O Trabalho do Futuro: 
Competências numa Economia 
Circular”. O evento decorreu 
em formato misto, no dia 14 
de maio, tendo a abertura sido 
assegurada pela secretária de 
Estado do Ambiente, Inês Santos 
Costa, e pelo secretário de 
Estado Adjunto, do Trabalho e da 
Formação Profissional, Miguel 
Cabrita.
Ministério do Ambiente e Ação Climática | 
14 maio | Online

Dez anos de parceria 
contra o trabalho 
infantil
A OIT-Lisboa e a CPLP assinalam 
neste Ano Internacional para 
a Eliminação do Trabalho 
Infantil dez anos de campanhas 
conjuntas, por ocasião do Dia 
Mundial contra o Trabalho 

Infantil (12 de junho). Os dez 
anos estão traduzidos num 
vídeo (disponível na página da 
OIT-Lisboa) que alerta para 
a urgência de acabar com o 
trabalho infantil.
CPLP | 12 junho | Online

Trabalho infantil  
em debate
Para assinalar o Dia Mundial 
contra o Trabalho Infantil (12 
de junho) CPLP e OIT-Lisboa 
promoveram um debate na 
RTP África, que contou com 
a participação da diretora do 
departamento de governação 
e tripartismo da OIT, Vera 
Paquete-Perdigão.
CPLP | 12 junho | Online

Trabalho infantil e 
direitos humanos
O tema do trabalho infantil e 
direitos humanos foi o mote do 
primeiro workshop promovido 
pelo Clube Unesco A Casa ao 
Lado (Famalicão). A iniciativa 
no âmbito do TEAR - Territórios 
Artísticos, 1º Festival de Arte 
Pública Comunitária promoveu 
uma instalação com mais de 
600 t-shirts estampadas com 
desenhos de crianças e jovens 
das escolas de Famalicão.
A Casa ao Lado | 16 junho | Famalicão 

continua na página 4

Acordo entre IEFP e CIF
No segundo trimestre de 2021, tiveram lugar cinco atividades de 
formação em linha no quadro do Acordo entre o IEFP e o CIF-OIT, 
dirigidas a todos os Estados-membros da CPLP, as quais foram 
recalendarizadas em virtude da crise pandémica:
-  Laboratório em linha sobre Formação Técnica e Profissional digital 

(10 de maio a 4 de junho);

-  Serviços de emprego eficazes (19 de maio a 29 de junho);
-  Curso à distância sobre antecipação de necessidades de 

competências (24 de maio a 18 de junho);
-  Curso tripartido sobre violência e assédio sexual no mundo do 

trabalho (7 a 30 de junho);
-  Formalização das pequenas empresas (14 a 25 de junho).
Adicionalmente, teve lugar o Primeiro curso sobre a Convenção (N.º 
190) da OIT sobre violência e assédio no mundo trabalho, em língua 
portuguesa, que decorreu durante a semana de 25 de junho de 
2021, data em que esta convenção entrou em vigor.

10 
maio 
Online

Acordo de cooperação entre o IEFP/MTSSS  
e o CIF-OIT

Fonte: APODIT

https://www.ilo.org/lisbon/publicações/WCMS_780983/lang--pt/index.htm
https://www.acasaaolado.com/tear
https://www.acasaaolado.com/tear
https://www.acasaaolado.com/tear
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 em destaque

Primeiro-Ministro de Portugal participa 
na Cimeira do Mundo do Trabalho 

Líderes mundiais e representantes de governos, 
organizações de trabalhadores e de empregadores 
discursaram na Cimeira Mundial do Trabalho durante 
a Conferência Internacional do Trabalho virtual, que 
decorreu entre 17 e 19 de junho.  

A Cimeira centrou-se na resposta do impacto devastador 
da COVID-19 no mundo do trabalho e na ação necessária 
para construir um futuro do trabalho melhor.

O primeiro dia da Cimeira contou com os discursos do 
Papa Francisco, do Presidente dos EUA Joe Biden, do 
Presidente da Coreia do Sul Moon Jae-in, do Presidente da 
República Democrática do Congo, Félix Antoine Tshisekedi 
Tshilombo, e do Primeiro-Ministro de Portugal, António 
Costa.

António Costa sublinhou que “a pandemia expôs, com 
uma brutalidade intolerável, as realidades múltiplas e 
crescentes das desigualdades das nossas sociedades, 
desigualdades essas que têm largas raízes no mundo 
do trabalho”. Para o Primeiro-Ministro de Portugal, o 

combate à precaridade é, pois, “essencial para a defesa 
da dignidade da pessoa humana” e, também, “para a 
resiliência da própria sociedade”. Defendeu ainda que “a 
regulação do trabalho temporário (…) tem de ser um tema 
da agenda do trabalho digno e com direitos ao longo dos 
próximos tempos”.

As intervenções de alto nível foram seguidas de um 
diálogo entre o diretor-geral da OIT, Guy Ryder, o 
secretário-geral da Organização Internacional dos 
Empregadores (OIE), Roberto Suárez Santos, e a 
secretária-geral da Confederação Sindical Internacional 
(CSI), Sharan Burrow.

No segundo dia da Cimeira, 18 de junho, participaram 
ministros/as do Trabalho da Costa do Marfim, do 
México, de Portugal e do Sri Lanka, o enviado especial do 
Secretário-Geral da ONU para o Financiamento da Agenda 
de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, Mahmoud 
Mohieldin, bem como representantes de Organizações de 
Trabalhadores e de Empregadores.

A Cimeira Social do Porto constituiu o ponto alto da 
Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia e 
teve como objetivo reforçar o compromisso dos Estados-
Membros, das instituições europeias, dos parceiros sociais 
e da sociedade civil com a implementação do Plano de 
Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

O Plano foi apresentado pela Comissão Europeia em 
março e propõe um conjunto de iniciativas, estabelecendo 
três metas principais a atingir até 2030: taxa de 
emprego de pelo menos 78%; pelo menos 60% dos 
adultos devem participar anualmente em formação; e 
redução do número de pessoas em risco de exclusão 
social ou de pobreza em pelo menos 15 milhões de 
pessoas, entre as quais 5 milhões de crianças.

A Cimeira Social decorreu no Porto, entre 7 e 8 de maio, 
no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, e foi 
organizada em torno de dois eventos. No dia 7 de maio de 

2021 teve lugar a Conferência de Alto Nível, que procurou 
encontrar as melhores formas de implementar o Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais. Esta Conferência incluiu 
duas sessões plenárias - abertura e encerramento - e três 
workshops: trabalho e emprego; qualificações e inovação; 
e proteção social. As conclusões desta Conferência 
contribuíram para os trabalhos da Reunião Informal de 
Chefes de Estado e de Governo, que decorreu no dia 
seguinte.

O diretor-geral da OIT, que foi responsável pela reflexão 
de abertura do primeiro workshop, recordou as enormes 
possibilidades que a Europa tem para preparar o futuro do 
trabalho, afirmando que "Temos de investir na formação 
das pessoas, na proteção social e na igualdade de género. 
Precisamos de investir nas instituições de trabalho, na 
negociação coletiva e no diálogo social. É necessário 
regulamentar as novas formas de trabalho, e investir nos 
empregos do futuro, sobretudo empregos verdes, digitais, 
e empregos na economia dos cuidados de saúde".

Salientando o impacto que a pandemia da COVID-19 
teve no emprego ao destruir milhões de empregos, 
aumentar a pobreza laboral e diminuir os rendimentos do 
trabalho, Guy Ryder observou que a pandemia agravou 
as desigualdades, incluindo nas sociedades europeias, 
identificando as mulheres, os jovens, os trabalhadores 
informais e precários como os mais afetados.

No final dos trabalhos da Conferência de Alto Nível, os 
Presidentes da Comissão Europeia e do Parlamento 
Europeu, a Presidência Portuguesa do Conselho da UE e 
os Parceiros sociais europeus assinaram o Compromisso 
Social do Porto.

No dia 8 de maio, os 27 Estados-Membros da UE 
adotaram a Declaração do Porto sobre questões sociais. 
A Declaração sublinha a importância da unidade e 
solidariedade europeias na luta contra a pandemia da 
COVID-19, e reafirma o compromisso assumido pelos 
líderes da UE de trabalharem em prol de uma Europa 
social. 

No quadro da Presidência Portuguesa, a OIT participou 
ainda no webinar “A Importância dos Direitos Económicos, 
Sociais e Culturais - A caminho da Cimeira Social” e no 
dia temático no quadro da reunião plenária semestral do 
Comité dos Altos Responsáveis das Inspeções do Trabalho 
(SLIC). 

O webinar, que teve lugar no dia 3 de maio, foi organizado 
Comissão Nacional para os Direitos Humanos. O diretor 
adjunto regional da OIT para a Europa e Ásia Central, 
Maurizio Bussi, participou na abertura dos trabalhos a 
par do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros 
e da Cooperação, Francisco André, da alta-comissária 
das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle 
Bachelet e do comissário europeu para o Emprego e 
Direitos Sociais, Nicolas Schmit.

O dia temático, dedicado ao teletrabalho, teve lugar 
a 20 de maio, de forma virtual. O chefe da divisão de 
Administração do Trabalho, Inspeção do Trabalho 
e Segurança e Saúde Ocupacional, OIT, Joaquim 
Pintado Nunes, participou numa das sessões com uma 
intervenção dedicada ao papel das inspeções do trabalho 
no controlo e eficácia dos quadros regulatórios.

Presidência Portuguesa do Conselho da UE 

No dia 23 de junho, a Missão Permanente de  
Portugal junto das Nações Unidas e outras  
Organizações Internacionais em Genebra e a  
OIT-Lisboa organizaram conjuntamente, no âmbito 
da Presidência Portuguesa do Conselho Europeu, um 
evento virtual com o título “O Futuro do Trabalho na 
Indústria Automóvel Europeia”.

Esta iniciativa teve como objetivo principal discutir 
os desafios comuns enfrentados pela indústria 
automóvel nos países da UE e contribuir, numa 
perspetiva comparada, para o aprofundamento do 
conhecimento sobre as transformações que afetam 
o setor.

O encontro contou com a participação ativa de 
decisores políticos, especialistas, membros da 
academia e parceiros sociais e serviu também 
para a OIT apresentar os primeiros resultados 
do estudo que se encontra a desenvolver sobre o 
caso português e recolher contributos para o seu 
desenvolvimento.

O governo de Portugal desafiou a OIT a relizar um 
estudo sobre o setor automóvel em Portugal "porque 
no âmbito da dupla transição, climática e digital, este 
é um dos setores de atividade que maiores desafios 
enfrenta", referiu o primeiro-ministro, António Costa, 
na sua intervenção.

O Futuro do Trabalho na Indústria 
Automóvel Europeia
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4  OIT-Lisboa

  a OIT esteve  
presente

JULHO
15  Apresentação do relatório Tornar o trabalho digno uma 

realidade para o trabalho doméstico: progresso e perspetivas, 
dez anos após a adoção da Convenção (n.º 189) sobre o 
trabalho doméstico em 2011, EAPN

JUNHO 
21  Conferência de Alto Nível lançamento da Plataforma 

Europeia de Combate à Situação de Sem-Abrigo, 
Presidência Portuguesa do Conselho e Comissão Europeia, 
CCB

21  Campeonato Nacional das Profissões Digitais, IEFP/
WorldSkills Portugal

23  16ª Edição da Semana da Responsabilidade Social, XX 

MAIO
03  Conferência “Fronteiras (In)visíveis”, Corações com Coroa
25  II Convenção Nacional dos Serviços, CCP
26  Fórum para o Futuro da Agricultura (FFA 2021), CAP
26  Webinar “Violência doméstica em tempo de pandemia e 

isolamento social”, SGMTSSS

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

Grupo Restrito de Intervenção  
em Meio laboral
A OIT-Lisboa foi convidada a integrar o Grupo de 
Parceiros do Grupo Restrito de Intervenção em 
Meio Laboral (GRIML), coordenado pelo Serviço de 
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências do Ministério da Saúde (SICAD). 
O objetivo é colaborar em atividades dirigidas 
sobretudo a empresas, de divulgação de 
orientações, boas práticas e ações de capacitação 
em matéria de prevenção do consumo de 
substâncias psicoativas e comportamentos aditivos 
e dependências.

 a fechar

 breves
Perspetivas Sociais e de Emprego  
no Mundo da OIT: Tendências 2021
A 2 de junho foi lançado o Relatório da OIT Perspetivas Sociais e de 
Emprego no Mundo: Tendências 2021 que, por um lado, analisa os 
impactos da pandemia no emprego e nas horas trabalhadas e, 
por outro, apresenta uma estratégia de recuperação estruturada 
em torno de quatro princípios: crescimento económico e criação 
de emprego; rendimentos das famílias e transicões do mercado 
de trabalho; crescimento e desenvolvimento económico inclusivo, 
sustentavel e resistente; e diálogo social.

CGTP distinguida pelo 50º aniversário
A CGTP-IN foi condecorada pelo seu 50º aniversário (outubro de 2020). 
O Presidente da República entregou as insígnias de Membro Honorário 
da Ordem do Infante D. Henrique à secretária-geral da CGTP-IN, Isabel 
Camarinha, numa cerimónia restrita realizada no Palácio de Belém, no 
mês de agosto.

Libertar o mundo do trabalho  
de assédio e violência
O primeiro tratado internacional sobre violência e assédio no 
mundo do trabalho, Convenção sobre a Violência e o Assédio (N.º 
190), entrou em vigor a 25 de junho de 2021, dois anos após ter sido 
adotado em 2019 pela Conferência Internacional do Trabalho (CIT) 
da OIT.

Trabalho doméstico 
em análise
O Relatório da  OIT Tornar o 
trabalho digno uma realidade 
para o trabalho doméstico: 
progresso e perspetivas, dez anos 
após a adoção da Convenção (n.º 
189) sobre o trabalho doméstico 
em 2011 foi apresentado, numa 
iniciativa conjunta OIT-Lisboa/
CIG. A autora principal, Claire 
Hobden e o investigador Manuel 
Abrantes traçaram as tendências 
do trabalho doméstico dez anos 
após a adoção da Convenção.
CIG | 18 junho | Online

Livro verde sobre o 
Futuro do Trabalho
A OIT-Lisboa participou no 
webinar de apresentação do 
Livro Verde sobre o Futuro 
do Trabalho. Este livro, cuja 
discussão envolveu os parceiros 
sociais, a academia e outras 
organizações da sociedade civil, 
teve como objetivo principal a 
criação de linhas orientadoras 
capazes de preparar o país 
para os desafios do futuro do 
trabalho, nomeadamente nas 
áreas das qualificações, da 
produtividade, das condições de 
trabalho e da remuneração, da 
segurança e da estabilidade das 
relações laborais, da inclusão e 
da proteção social. 
SEATFP | 11 fevereiro | Online

Conferência europeia 
sobre o trabalho 
doméstico
Organizada pela OIT, Comissão 
Europeia e Organizações 
de Empregadores e de 
Trabalhadores, a conferência 
europeia sobre trabalho 
doméstico teve como objetivo 
assinalar os dez anos da adoção 
da Convenção (N.º 189) sobre 
trabalho digno para o trabalho 
doméstico. A iniciativa visou 
identificar estratégias para a 
ratificação da Convenção pelos 
países da União Europeia.

O encontro contou com a 
participação da ACT e do 
secretário de Estado Adjunto, 
do Trabalho e da Formação 
Profissional, Miguel Cabrita, em 
representação da Presidência do 
Conselho da União Europeia.
Vários | 28 e 29 junho | Online

Cultura de prevenção 
em destaque
O Webinar de encerramento do 
Projeto Europeu Mind Safety 
II, Safety Matters, contou com 
a participação de Joaquim 
Pintado Nunes, chefe da divisão 
de Administração do Trabalho, 
Inspeção do Trabalho e 
Segurança e Saúde Ocupacional, 
OIT. Na sua mensagem no painel 
“Perspetivas Internacionais de 
Educação em SST”, destacou 
a importância da promoção 
da cultura da prevenção, da 
educação para SST e do papel da 
escola e dos sistemas educativos 
e formação profissional, e da 
participação dos jovens. 
ACT (coordenação) e ERASMUS+ | 29 
junho | Online

Shall we talk about

A OIT-Lisboa participou no 
Webinar “Shall we talk about” 
promovido pela Adecco 
Training. O evento teve como 
tema “Ser Resiliente e proativo 
na construção de ambientes 
saudáveis”.  A OIT-Lisboa 
colaborou no painel “Prevenção 
e Segurança no Trabalho 
| Construção de Locais de 
Trabalho Saudáveis”, com uma 
comunicação sobre o papel 
estratégico da SST em tempos 
de pandemia COVID-19, onde 
foram abordados os desafios 
colocados aos trabalhadores/
as e às empresas, destacando 
os aspetos fundamentais dos 
sistemas de SST.
Adecco Training | 29 junho | Online

Trabalho infantil em 
contexto de pandemia

A CPLP e a OIT organizaram a 
conferência Internacional  
“O Combate ao Trabalho Infantil 
no contexto da Pandemia 
da COVID-19 ”. A iniciativa 
contou com um painel de alto 
nível com representantes dos 
governos dos países de língua 
portuguesa, das confederações 
empresarial e sindical da CPLP, 
de dirigentes e especialistas da 
OIT e de ONG. 
A conferência confirmou o 
compromisso político da CPLP 
para acabar com o trabalho 
infantil e que está traduzido 
no Plano de Ação 2021-2025 
aprovado na XIV Reunião de 
Ministros do Trabalho e dos 
Assuntos Sociais da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP).
CPLP | 30 junho | Online

Competências para 
viver e trabalhar no 
século XXI
A OIT-Lisboa participou no 
Seminário Internacional 
sobre o “Futuro do Trabalho 
e da Educação na Década dos 
Oceanos”, promovido pelo 
Observatório da Indústria e a 
Federação das Indústrias do 
Estado do CEARÁ (FIEC- Brasil). 
A OIT-Lisboa contribuiu 
apresentando a visão da OIT 
sobre as principais tendências 
e desafios do mundo do 
trabalho atual e do futuro, e as 
competências essenciais para 
viver e trabalhar no Século 
XXI de acordo com o modelo 
proposto pela OIT no Global 
framework on core skills for life 
and work in the 21st century.
FIEC- Brasil | 18 agosto | Online

 parcerias (cont.)

 novas publicações
No âmbito do protocolo entre o governo da 
República Portuguesa e a OIT em matéria de 
publicações, estabelecido em 2005, o GEP/
MTSSS tem vindo a editar, conjuntamente com 
a OIT-Lisboa, um conjunto muito significativo 
de documentos de referência da OIT em língua 
portuguesa.

•  Construindo o futuro da proteção social para um 
mundo do trabalho centrado nas pessoas.  
ISBN: 978-972-704-449-8.

•  Trabalho em tempos de COVID.  
ISBN: 978-972-704-450-4.

Outras publicações:
•  Extensão da proteção social aos/às trabalhadores/as 

informais na crise da COVID-19: respostas dos países e 
considerações em matéria de políticas.

•  Trabalho infantil. Estimativas globais 2020, tendências e 
o caminho a seguir (resumo).

•  Tornar o trabalho digno uma realidade para o trabalho 
doméstico. ISBN: n/a.

•  Antecipar, preparar e responder a crises. Investir agora 
em sistemas de SST resilientes (relatório).

•  Apelo mundial à ação. ISBN: n/a

Ministros do G20 apoiam retoma inclusiva
No final dos trabalhos da reunião ministerial realizada em junho, 
em Itália, os ministros do Trabalho e do Emprego do G20 emitiram 
uma declaração que faz eco do Global Call for Action da OIT, na 109ª 
sessão da CIT em junho de 2021. 

Num discurso proferido neste encontro, o diretor-geral da OIT, Guy 
Rider, saudou este compromisso numa recuperação centrada nas 
pessoas inclusiva, sustentável e resiliente.
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http://www1.ipq.pt/PT/Site/EspacoQ/novoespacoQ/ComissoesSetoriais/CS09/CAD/index.html
http://www1.ipq.pt/PT/Site/EspacoQ/novoespacoQ/ComissoesSetoriais/CS09/CAD/index.html
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/media-centre/news/WCMS_711366/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/media-centre/news/WCMS_711366/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_802551.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_802551.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_802551.pdf
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_802551.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_802551.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=d9KpUzpeGQc
https://www.youtube.com/watch?v=d9KpUzpeGQc
https://www.youtube.com/watch?v=d9KpUzpeGQc
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_795516/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_795516/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_795276/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_800088/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_800088/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_800088/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_809268/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_809268/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_808708/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_808708/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_800260/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_800260/lang--pt/index.htm
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3%B5es/WCMS_819129/lang--pt/index.htm

