
Gilbert Houngbo é o novo diretor-geral da OIT 
O Conselho de Administração elegeu, na sua sessão de março, Gilbert Houngbo, ex-Primeiro-Ministro do Togo, para 
DG da OIT durante os próximos cinco anos. O início de funções está previsto para dia 1 de outubro de 2022.

Gilbert Houngbo é, atualmente, presidente do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) e será o 11.º 
diretor-geral da OIT, e o primeiro africano a ocupar o cargo.

Após o anúncio do resultado do escrutínio, o diretor-geral eleito discursou perante o Conselho de Administração: “Numa 
época, infelizmente, marcada por divisões, o meu compromisso de ser um diretor-geral unificador mantém-se firme (... ) 
Comprometo-me a representar as vozes dos que confiam em nós, na OIT. Estou a pensar nos quatro mil milhões de pessoas 
em todo o mundo que não têm acesso à proteção social. Estou a pensar nos mais de 200 milhões de mulheres e homens que 
enfrentam o desemprego. Nas 160 milhões de crianças em trabalho infantil. Nas 1,6 mil milhões de pessoas no setor informal. 
As empresas, particularmente as pequenas e médias empresas, que estão confrontadas com interrupções nas cadeias de 
abastecimento ou com o encerramento devido a crises, incluindo a pandemia, as mudanças climáticas e o conflito armado. 
Penso nas mulheres e homens que enfrentam discriminação, violência e assédio no local de trabalho e em outros lugares. 
Todas essas são expressões da injustiça social inaceitável que somos moralmente, se não legalmente obrigados a combater”.

A exercer funções desde 2012, o DG Guy Ryder terminará em outubro deste ano o seu último mandato.

 notícias

 editorial

OIT-Lisboa

newsletter
53  Ano 20 | Jan-Abr 2022

Ucrânia

O pedido de cessação imediata e incondicional da 
agressão à Ucrânia foi aprovado pelo Conselho de 
Administração da OIT (CA) na sua reunião de 24 de 
março. A Resolução que lhe deu corpo foi aprovada por 
larga maioria, com 42 votos a favor, dois contra e oito 
abstenções. Nesta é ainda solicitado à Rússia que retire 
as suas tropas da Ucrânia, ponha fim ao sofrimento que 
está a provocar ao povo ucraniano, se abstenha de usar 
a força contra qualquer Estado-membro e prossiga um 
caminho de resolução pacífica compatível com a Carta 
das Nações Unidas e o direito internacional.

O texto da Resolução sublinha que “a agressão 
continuada da Federação Russa contra a Ucrânia, com 
a ajuda do governo da Bielorrússia, é manifestamente 
incompatível com os objetivos e propósitos da 
Organização e com os princípios que regem a adesão 
à OIT”. 

Para além de expressar o seu apoio inabalável aos 
constituintes tripartidos ucranianos – governo e 
organizações de empregadores e de trabalhadores – o 
CA decidiu que a OIT deve suspender a assistência 
técnica à Federação Russa – exceto em caso de 
assistência humanitária – e quaisquer convites para 
participação em reuniões de especialistas, conferências 
ou seminários.

O CA solicitou ainda à OIT que seja salvaguardada a 
cooperação técnica com todos os países cobertos pelo 
seu Escritório em Moscovo, o que poderá passar por 
transferir as equipas de apoio técnico para outro país ou 
para a sede.

Esta dura posição do CA da OIT resulta das “graves 
preocupações resultantes dos relatos de morte de civis 
e de ataques a estruturas civis, e do severo impacto 
para trabalhadores e empregadores que arriscam as 
suas vidas continuando a trabalhar e a operar, incluindo 
durante ataques a hospitais, escolas, transportes, 
negócios e centrais nucleares, situação que é agravada 
pela falta de acesso humanitário” e da enorme 
dimensão de deslocados internos e refugiados que 
procuram fugir à guerra.

No início de março, o diretor-geral da OIT já havia 
condenado o injustificável ataque da Rússia, 
juntando-se à forte condenação da Assembleia Geral 
das Nações Unidas e declarando que este “está entre 
os capítulos mais sombrios da história centenária 
da OIT”, contrariando a sua missão que prossegue a 
paz através da justiça social. “Os responsáveis pela 
agressão sabem muito bem que entre suas primeiras 
vítimas estarão os trabalhadores e que a devastação 
de empregos, empresas e meios de subsistência será 
massiva e perdurará por muitos anos”, sublinhou então 
Guy Ryder.

Os impactos desta crise sobre trabalhadores e suas 
famílias e empresas, que se estendem muito para 
além das fronteiras ucranianas, mereceram ainda um 
apelo de ação urgente na proteção dos trabalhadores 
marítimos e dos navios bloqueados em portos e 
águas ucranianas em virtude da guerra. Este apelo 
da OIT e da Organização Marítima Internacional 
(IMO) chama a atenção para os riscos resultantes de 
bombardeamentos e da escassez de comida, água, 
combustível e outros bens essenciais que estão 
a ameaçar a saúde e bem-estar de mais de 1000 
trabalhadores marítimos de vários países, sobretudo 
perto de Mariupol e no mar de Azov.

A OIT acompanha as posições que têm vindo a ser 
tomadas pelas Nações Unidas e os termos de forte 
condenação expressos pelo seu diretor-geral e pelo seu 
CA são compatíveis com a sua história de promoção da 
paz, que está na sua origem.

Mafalda Troncho, diretora da OIT-Lisboa.

Fo
nt

e:
 O

IT

Investimento na economia dos cuidados 
contribui para criar emprego

O relatório da OIT – Care at work: Investing in care leave 
and services for a more gender equal world of work – 
proporciona uma visão global de legislações e práticas 
nacionais, nomeadamente relativas a proteção na 
maternidade, paternidade, parentalidade e outras 
políticas relativas à prestação de cuidados. 

Baseado num inquérito a 185 países, analisa o progresso 
feito em todo o mundo, ao longo da última década 
e identifica significativos e persistentes défices, que 
se traduzem na falta de proteção e apoio a centenas 

de milhões de trabalhadores e trabalhadoras com 
responsabilidades familiares em todo o mundo.
Com base nas normas internacionais do trabalho 
relativas à proteção na maternidade e dos trabalhadores 
e trabalhadoras com responsabilidades familiares, 
o relatório presta especial atenção aos grupos que 
continuam a ser mais excluídos: pessoas que trabalham na 
economia informal, migrantes, pais e mães adotivos e pais 
e mães LGBTQI.
Conclui com o apelo à ação tendente ao investimento 
num conjunto de medidas transformativas necessárias 
à construção de um mundo do trabalho com mais 
igualdade, sublinhando que colmatar os atuais défices, 
até 2035, criaria quase 300 milhões de novos postos de 
trabalho.

Global Forum for a Human-Centered  
Recovery

A OIT acolheu o Global Forum for a Human-Centered 
Recovery entre os dias 22 e 24 de fevereiro. Este fórum 
reuniu, em formato virtual, chefes de Estado e de 
Governo, chefes de organizações internacionais, bancos 
multilaterais de desenvolvimento e dirigentes de 
empregadores e trabalhadores de todo o mundo para 
refletir sobre ações concretas e fortalecer a resposta 
da comunidade internacional à crise da COVID-19 e às 
desigualdades que esta crise exacerbou. 

O fórum examinou, em particular, as ações e 
investimentos necessários para promover empregos 
dignos e crescimento económico inclusivo; proteção 
social universal; a proteção dos trabalhadores e a 
sustentabilidade das empresas; e uma transição para 
uma economia global neutra em emissões de carbono.

Do encontro, resultaram compromissos para aprofundar 
trabalho conjunto e fortalecer parcerias entre 
instituições multilaterais como a OIT e o PNUD, a OMS e 
a OCDE – em áreas específicas e complementares, tendo 
em vista uma recuperação da crise mais resiliente e 
centrada nas pessoas.
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 programas
Programa UNIVERSITAS

A OIT e as Normas 
internacionais do Trabalho
A Universidade Lusíada promoveu  
uma sessão sobre as Normas  
Internacionais do Trabalho, destinada 
a alunos da Licenciatura de Gestão 
de Recursos Humanos. A OIT-Lisboa, 
associou-se uma vez mais à iniciativa,  
com uma comunicação intitulada 
“Segurança e Saúde no Trabalho – um 
direito fundamental”.

18 
março 
Lisboa

Trabalhar todos os dias
Um encontro internacional sobre trabalho 
reprodutivo, cuidados e serviço  
doméstico reuniu, na Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto, especialistas 
da academia, de centros de investigação e 
de associações para debater a prestação 
de cuidados, o trabalho doméstico e a sua 
centralidade com a crise sanitária.  
O relatório da OIT, “Prestação de cuidados: 
trabalho e profissões para o futuro do 
trabalho digno” foi apresentado numa 
sessão plenária durante o encontro.

4 a 6 
março 
Porto

 parcerias
Trabalho na era digital
No quadro do protocolo da 
OIT-Lisboa com o CEJ, teve 
lugar a Conferência formativa 
"Reflexões sobre trabalho 
digno na era digital". Uma Rani, 
economista do Departamento 
de Investigação da OIT, 
abordou a temática "O papel do 
trabalho através de plataformas 
digitais na transformação do 
mundo do trabalho". O jurista 
especialista de INWORK da 
OIT, Najati Ghosheh, destacou 
na sua apresentação várias 
"Experiências internacionais 
de teletrabalho". O Painel dos 
parceiros sociais debateu o papel 
das competências e qualificações 
na era digital.
CEJ e OIT-Lisboa | 27 e 28 de janeiro | Online

Diversidade e Inclusão
“Diversidade em Perspetiva & 
Perspetivas de Diversidade” foi 
o tema do V Fórum Nacional 
para a Diversidade e Inclusão. A 
iniciativa, que contou com  
a participação da OIT-Lisboa, 
destacou o combate à 
desigualdade e discriminação 
racial procurando entender 
o impacto das abordagens 
intersecionais para uma melhor 
resposta por parte das políticas 
públicas e das empresas.
APPDI | 22 e 23 de fevereiro | Online

Leading People  
aborda saúde mental 
no trabalho 
O Leadership Summit Portugal, 
decidiu integrar o tema da 

saúde mental em mais uma 
edição do Encontro do Leading 
Group. A OIT-Lisboa associou-se 
à iniciativa contribuindo com 
uma palestra onde sublinhou a 
abordagem da OIT sobre saúde 
mental nos locais de trabalho 
e a importância da gestão da 
segurança e saúde no trabalho, 
com a avaliação e prevenção dos 
fatores de risco psicossociais 
e do diálogo e participação de 
empregadores e trabalhadores.
Leading People | 3 de março | Casa da 
Praia WYgroup

Igualdade salarial 
A Comissão para a Igualdade 
entre Mulheres e Homens da 
CGTP-IN promoveu um debate 
sobre as discriminações salariais 
entre homens e mulheres, 
enquadrado na semana da 
igualdade, convidando a OIT-
Lisboa. A iniciativa contou com 
a participação de dirigentes 
sindicais de diferentes setores e 
dos distritos.
CGTP-IN | entre 7 e 11 de março | Lisboa

Direitos humanos em 
tempos de pandemia
Direitos humanos em “tempos 
de pandemia” foi o mote da 
conferência organizada pela 
Assembleia Municipal de Loures, 
no dia 9 de março. A iniciativa 
contou com a participação da 
OIT-Lisboa, de representantes 
dos mecanismos para a igualdade  
e de associações de direitos das 
mulheres e de apoio à vítima.
Assembleia Municipal Loures| 9 de março |
Loures

Diálogos técnicos 
entre as inspeções 
do trabalho da 
comunidade  
ibero-americana
A inspetora-geral da Autoridade 
para as Condições do Trabalho 
(ACT) participou na reunião 
“Diálogo Técnico 3- a Inspeção 
do trabalho doméstico”, a 
convite da OIT. Esta, foi a 
terceira sessão da Série Diálogos 
Técnicos, iniciativa coordenada 
pela OIT, com o objetivo de 
partilha de experiências entre 
as inspeções do trabalho da 
Comunidade Ibero-Americana 
sobre os principais desafios da 
atividade inspetiva.
OIT | 22 de março | online 

Igualdade e  
Trabalho Digno 
O Montepio e o Dinheiro 
Vivo promoveram em março 
um ciclo de debates para 
assinalar o 8 de março (dia 
internacional da mulher) e os 
178 anos do Montepio. A OIT-
Lisboa participou no debate 
alusivo ao tema do objetivo de 
desenvolvimento sustentável 8 : 
crescimento económico inclusivo 
e sustentável, o emprego pleno 
e produtivo e o trabalho digno.
Montepio Talks | 28 de março | Lisboa

Trabalho Digno em  
foco na “Semana da 
Sustentabilidade” 
A OIT-Lisboa aceitou o desafio do 
Externato Ribadouro, no Porto, 

para abordar o tema trabalho 
digno e sustentabilidade, na 
conferência de abertura da 
“Semana da Sustentabilidade, 
Pensar sustentável”. A 
comunicação proferida pela 
OIT-Lisboa, destacou os desafios 
e oportunidades das transições 
digital e verde e os contributos 
da Agenda do Trabalho Digno da 
OIT, no quadro dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da 
Agenda 2030.
Externato Ribadouro | 28 de março e 1 de 
abril | Porto

Dos problemas às 
mudanças necessárias
A convite de Amigos de Aprender 
e entidades parceiras, entre as 
quais a Base-Fut, o STAD e a 
Praxis, a OIT-Lisboa participou 
no debate “Trabalhadores – 
dos problemas às mudanças 
necessárias”. As discussões 
estiveram focadas nos desafios 
colocados por um futuro em 
mudança transformativa e 
possíveis caminhos e soluções 
que salvaguardem os direitos 
dos trabalhadores e os protejam 
nas transições.
Amigos de Aprender | 2 de abril | Casa 
do Oeste

Emprego Jovem
Decorreu no ISCTE a Conferência 
de arranque do projeto 
internacional “Tr@ck-IN - Public 
employment services tracking 
effectiveness in supporting rural 
NEETs”, financiado pelo Youth 
Employment Fund (EEA & Norway 
Grants), do qual a OIT é parceira. 

No contexto desta parceria 
participaram na Conferência 
no ISCTE os especialistas e 
investigadores da OIT Niall 
O’Higgins e François Dumora.
ISCTE | 5 de abril | Lisboa

Trabalho infantil e 
CPLP
Os Pontos Focais da CPLP para 
o combate ao trabalho infantil 
reuniram durante o primeiro 
quadrimestre deste ano, tendo 
feito um balanço das atividades 
desenvolvidas durante o Ano 
Internacional para a Eliminação 
do Trabalho Infantil (2021) e 
preparado a participação na 5ª 
Conferência Mundial sobre a 
Eliminação do Trabalho Infantil, 
agendada para maio de 2022, 
em Durban (África do Sul).
CPLP | 2 de fevereiro, 17 de março e 21 de 
abril | Lisboa

Desafios da transição 
energética e digital 
No Ciclo de Debates Virtuais 
2022, dedicado ao tema “As 
mudanças na sociedade e no 
mercado de trabalho decorrentes 
dos desafios da transição 
energética e digital”, organizado 
pelo Grupo de Trabalho de 
Direitos Humanos e Práticas 
Laborais da Rede Portuguesa 
de Responsabilidade Social das 
Organizações, a OIT-Lisboa 
participou numa mesa redonda 
em torno do tema “Proteger os 
Recursos Necessários à Transição 
Energética e Digital”. 
Rede Portuguesa de Responsabilidade
Social das Organizações | 22 de abril | Online

Acordo de cooperação IEFP-Turim
                No âmbito do acordo entre o Centro Internacional de Formação da OIT em Turim e o IEFP  
        tiveram lugar, entre janeiro e abril de 2022, três atividades de formação à distância dirigidas aos  
   países da CPLP em torno dos temas: i) desenvolvimento de competências para a inclusão social; 
ii) promoção de um ambiente propício para empresas sustentáveis em contextos frágeis; e iii) 
fortalecimento das capacidades dos representantes sindicais para o diálogo social institucionalizado 
e a negociação coletiva na formação profissional. Iniciou-se ainda a atividade de formação dedicada 
às competências para um futuro mais verde, que se prolonga até maio de 2022. Em março de 2022 
iniciou-se igualmente a Fase 1 de um conjunto de ações de desenvolvimento de competências e 
formação profissional visando o desenvolvimento institucional do Instituto Nacional do Emprego e de 
Formação Profissional (INEFOP) de Angola, fase esta dedicada à análise organizacional.

Acordo de cooperação entre o IEFP/MTSSS e o CIF-OITPrograma UNIVERSITAS

Projeto ACTION/Portugal
Avanços nas Estatísticas de Proteção Social 

O apoio ao desenvolvimento de sistemas de estatísticas de proteção 
social nos PALOP e Timor-Leste é um dos pilares estratégicos da 
intervenção do ACTION/Portugal em parceria com o Gabinete de 
Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social de Portugal (GEP-MTSSS). Os avanços têm sido 
significativos graças ao empenho dos Grupos Interinstitucionais de 
Trabalho sobre Estatísticas de Proteção Social (GITEPS) que se têm 
mobilizado em todos os países parceiros do ACTION/Portugal:

•  O GITEPS de Cabo Verde está prestes a publicar o primeiro 
boletim estatístico de todo o sistema de proteção social do país.

•  Em Moçambique, no final de março, teve lugar o retiro técnico do GITEPS com vista ao desenho e 
preparação da quarta edição do Boletim Estatístico sobre Proteção Social.

•  O GITEPS da Guiné-Bissau realizou em fevereiro o seu retiro técnico com vista à elaboração do 
primeiro Boletim Estatístico sobre a Proteção Social na Guiné-Bissau. 

Para acompanhar estas e outras intervenções do ACTION/Portugal visite o sítio  
https://actionportugal.org
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 em destaque

O Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho 
recorda e homenageia as vítimas de acidentes de 
trabalho e doenças profissionais. Desde que foi 
instituído pela OIT, em 2001, é celebrado em todo 
o mundo no dia 28 de abril.

Este ano, para assinalar a data, a OIT escolheu 
o tema “Vamos agir em Conjunto para Uma 
cultura Positiva de Segurança e Saúde”. Numa 
altura em que os impactos da pandemia da 
COVID-19 ainda se fazem sentir nas economias e 
nos mercados de trabalho e com a convicção de 
que melhores condições de vida e ambientes de 
trabalho seguros e saudáveis são indispensáveis 
a uma recuperação sustentável, a OIT sublinha 
que é essencial criar uma cultura preventiva 
de segurança e saúde, conforme definido na 
Convenção (N. º187) sobre o Quadro Promocional 
para a Segurança e Saúde no Trabalho, de 
2006. A decisão da 334.ª Sessão do Conselho 

de Administração realizada em março, tendo 
em vista a inclusão da segurança e da saúde 
no trabalho como direito fundamental no 
trabalho constitui mais um passo em frente, e 
traduziu-se num projeto de resolução que inclui 
a emenda da Declaração da OIT sobre princípios 
e direitos fundamentais no trabalho, com 
discussão agendada para a próxima Conferência 
Internacional do Trabalho.

Caso seja aprovada, todos os Estados-membros 
passam a ter a obrigação de respeitar e promover 
condições de trabalho seguras e saudáveis de 
acordo com a Declaração de Princípios e Direitos 
Fudamentais da OIT, de 1998. Ou seja, ficam os 
Estados-membros obrigados a implementar 
estes princípios, quer tenham ratificado ou não 
as convenções que vierem a ser definidas, nesta 
área, como fundamentais.

Dia Mundial da Segurança 
e Saúde no Trabalho
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No quadro do Dia Mundial da  
Segurança e Saúde no Trabalho, 
a OIT publicou o relatório 
“Reforçar o Diálogo Social Para 
uma Cultura de Segurança e 
Saúde”, onde encoraja os seus 
constituintes tripartidos a, 
com base num forte diálogo 
social, dar prioridade adequada 
à prevenção de acidentes 
e doenças profissionais e a 
proporcionar investimentos 
adequados em segurança 
e saúde no trabalho (SST), 
contribuindo para economias 
sustentáveis. A edição 
portuguesa do relatório teve 
o apoio da Autoridade para as 
Condições do Trabalho (ACT).

No dia 5 de abril, a OIT-Lisboa participou na 7.ª Conferência de Segurança – Proteger 2022, uma iniciativa da 
APSEI, numa mesa redonda sobre o novo paradigma laboral. A intervenção neste debate centrou-se no tema 
do desenvolvimento das TIC e da digitalização do trabalho, tendo sido abordadas as implicações das novas 
tecnologias nas condições de trabalho, no tipo de emprego que está a ser criado e nas implicações para a SST.

As TIC e a digitalização do trabalho

No âmbito das celebrações do Dia Mundial 
da Segurança e Saúde no Trabalho a OIT 
participou em diversas iniciativas:

A OIT-Lisboa também esteve presente com uma comunicação sobre Diálogo Social e participação para uma Cultura 
de Segurança e Saúde do Trabalho, dando visibilidade ao novo relatório da OIT e à campanha para 2022, sob o lema 
“Vamos agir em Conjunto, para uma Cultura positiva de Segurança e Saúde”. O evento, realizou-se nos dias 27 
e 28 de abril na Biblioteca Nacional de Cabo Verde e reuniu vários especialistas e profissionais de entidades de 
Cabo Verde e de Portugal em torno das principais tendências e desafios da Segurança e Saúde no Trabalho.

Congresso Dia Nacional de Prevenção e Segurança e Saúde no 
Trabalho na Cidade da Praia (Cabo Verde)

No Webinar “Dor crónica no Trabalho – Promover a saúde, ajustar e adaptar”, realizado pela Liga Portuguesa 
Contra as Doenças Reumáticas (LPCDR) e o seu Núcleo da Dor, participou Joaquim Pintado Nunes, chefe do 
Serviço de Administração do Trabalho, Inspeção do Trabalho e Segurança e Saúde no Trabalho da OIT. Na sua 
intervenção abordou a problemática das doenças reumáticas e músculo-esqueléticas relacionadas com o 
trabalho, destacando causas, consequências e impactos, os princípios das normas internacionais do trabalho a 
ter em conta, e os principais riscos e medidas de prevenção.

A convite da Revista Segurança e do Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração (ISCIA), 
a OIT-Lisboa participou no Simpósio Ibérico de Riscos Psicossociais (SIRPS), por ocasião do Dia Nacional da 
Prevenção e Segurança no Trabalho. A 5.ª edição do SIRPS, teve lugar entre 28 e 30 de abril, em Aveiro, e marcou 
o regresso deste evento, após dois anos de paragem forçada devido à pandemia da COVID-19.

O XXIII Governo Constitucional 
de Portugal tomou posse a 30 de 
março de 2022.

À frente do Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social 
mantém-se Ana Mendes Godinho. 
Da sua equipa fazem parte o 
secretário de Estado do Trabalho, 

Miguel Fontes, o secretário de 
Estado da Segurança Social, Gabriel 
Bastos e a secretária de Estado da 
Inclusão, Ana Sofia Antunes.

Tomou igualmente posse, João 
Gomes Cravinho enquanto 
ministro de Estado e dos Negócios 
Estrangeiros.

Equipa 
governamental 

com a tutela  
do Trabalho

3

A OIT-Lisboa e a ACT organizaram o Webinar “Vamos agir em conjunto para construir uma cultura positiva de 
segurança e saúde no trabalho”, que teve lugar no dia 28 de abril, em formato digital. A OIT-Lisboa destacou os 
contributos e as principais conclusões do seu relatório “Reforçar o Diálogo Social Para uma Cultura de Segurança 
e Saúde”. O evento contou ainda com a participação dos parceiros sociais e do secretário de Estado do Trabalho, 
Miguel Fontes.

Vamos agir em conjunto para construir uma cultura positiva de 
segurança e saúde no trabalho

Simpósio Ibérico de Riscos Psicossociais

Promoção da 
Declaração 
sobre Empresas 
Multinacionais e 
Política Social
A OIT-Lisboa tem colaborado 
em várias iniciativas lideradas 
por ENT/MULTI - Unidade da OIT 
responsável pelas Empresas 
Multinacionais e o Envolvimento 
das Empresas, integradas na 
estratégia de promoção da 
Declaração Tripartida sobre 
Empresas Multinacionais e  
Política Social. O objetivo 
desta Declaração é incentivar 
o contributo positivo que as 
empresas multinacionais podem 
dar ao progresso económico 
e social e a realização de um 
trabalho digno para todos e 
minimizar os impactos originados 
pelas suas atividades.

Entre as iniciativas já realizadas 
pela OIT-Lisboa, conta-se o 
apoio ao ponto focal nacional 
para a Promoção da Declaração 
das Empresas Multinacionais 
– DGERT/MTSSS. A DGERT 
participou no Workshop 

“Alcançar trabalho digno para 
todos – Orientações da OIT 
sobre a aplicação da Declaração 
Tripartida sobre Empresas 
Multinacionais e Política Social” 
realizado no dia 2 de março. Esta 
ação de sensibilização dinamizada 
pela OIT em colaboração com 
o seu Centro Internacional 
de Formação, dirigiu-se aos 
constituintes de Cabo Verde e 
Moçambique a que se juntaram 
ainda observadores de Angola, 
São Tomé e Guiné-Bissau. A 
divulgação de informações e 
outros instrumentos relevantes 
em língua portuguesa  integram 
igualmente os contributos da 
OIT-Lisboa para a Promoção 
da Declaração, nomeadamente 
através da disponibilização dos 
folhetos Helpdesk da OIT para 
empresas sobre normas da 
OIT e sobre Responsabilidade 
Social Corporativa, o Módulo de 
E-learning - autoaprendizagem 
sobre os Princípios da Declaração 
Empresas e Trabalho Digno – uma 
introdução à Declaração sobre 
as empresas multinacionais e 
Política Social.

 a fechar

 última hora

Dor crónica no Trabalho: Promover a saúde, ajustar e adaptar
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JANEIRO
11  Reunião da Comissão de Coordenação e 

Acompanhamento do Plano Nacional de Implementação  
de uma Garantia Jovem, GJ/IEFP

11  “O Futuro da Produção e da Leitura em Braille”, INR
18  Cerimónia de cumprimentos de Ano Novo do Corpo 

Diplomático ao Presidente da República, PR
20  6.º Aniversário da Aliança ODS Portugal, APEE

FEVEREIRO 
23  Conferência Final do Projeto E + C - Economia Mais 

Circular, CIP

MARÇO
3  Projeto “A Escolinha em viagem para a Igualdade”, CIG
8  Dia Internacional das Mulheres, INR
8  Jantar Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, APMJP
9  Apresentação e Discussão Pública de Dois Estudos, ISCSP, 

UCSSP, CAPP
9  Webinar: "Igualdade entre mulheres e homens no 

mercado de Trabalho”, MTSSS
10  Conferência "De que forma pode a tecnologia 

revolucionar a área da Saúde"? – SEDES, AEDAR
16  Conferência "Pensar no Futuro: O Desafio Das 

Lideranças", CIP Porto
22  Webinar: The Portuguese Recovery and Resilience Plan: 

Opportunities for companies, CIP/BDI
26  Eucaristia de Ação de Graças pelo 30.º Aniversário do 

CEPAC, CEPAC
31  “À conversa sobre a diversa legislação antidiscriminação 

– Diferenças e paralelismos”, INR

ABRIL 
5  Webinar “Estratégia para os Efluentes Pecuários – Gestão 

Sustentável”, CAP 
6  Memórias de Servidão – Arquivo Digital de Memórias do 

Trabalho Servil, BNP
6  Apresentação do estudo "Mecanismos de Migração 

Laboral em Portugal", OIM Portugal
20  Conferência “Mercado de Trabalho”, AHRESP
21  "Sou Internacionalista... E agora?", CECRI
21  Lançamento do Relatório OCDE à Cooperação,  

Camões e OCDE
21  As One for Diversity, Equity & Inclusion, Merck Portugal  

e Jornal Público
28  Conferência “XV Legislatura A Saúde como prioridade 

para a retoma económica e social”, CIP
28  Espetáculo SST: A viragem juntos, vamos virar o jogo, 

CEDROS
29  Ciclo de Debates Virtuais 2022 “As mudanças na 

sociedade e no mercado de trabalho decorrentes dos 
desafios da transição energética e digital”, GTDH+PL

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:

 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. 

•  Valorizar as pequenas coisas. ISBN: 9789220362280 
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3% 
B5es/WCMS_833028/lang--pt/index.htm

•  Guia sobre a Intervenção da Inspeção do Trabalho na 
Economia Informal. ISBN: 9789220361313 
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3% 
B5es/WCMS_831966/lang--pt/index.htm

•  Estudo sobre as carreiras profissionais dos inspetores 
do trabalho. ISBN: 9789220361658 
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3% 
B5es/WCMS_831165/lang--pt/index.htm

•  Espaço Orçamental para a Proteção Social.  
ISBN: 9789220361368 
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3% 
B5es/WCMS_833844/lang--pt/index.htm

•  Convenção do Trabalho Marítimo, 2006, tal como 
emendada (MLC, 2006) - Questões Frequentes.  
ISBN: 9789220363720 
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3% 
B5es/WCMS_833973/lang--pt/index.htm

Outras publicações:
•  Instrumentos da OIT sobre segurança química.  

ISBN: 9789220362457(PDF) 
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3% 
B5es/WCMS_833505/lang--pt/index.htm

•  Proteção contra o desemprego no contexto da crise da 
COVID 19: Respostas dos países e considerações em 
matéria de políticas. ISBN: n/a 
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3% 
B5es/WCMS_831365/lang--pt/index.htm

•  Covid-19, Negociação Coletiva e Diálogo Social.  
ISBN: 978-92-2-0364673 
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3% 
B5es/WCMS_839968/lang--pt/index.htm

•  Helpdesk da OIT para empresas sobre Normas 
Internacionais do Trabalho. ISBN: n/a 
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3% 
B5es/WCMS_839559/lang--pt/index.htm

•  As ligações entre as normas internacionais do trabalho, 
os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos e os Planos de Ação 
Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos. ISBN: n/a 
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3% 
B5es/WCMS_838450/lang--pt/index.htm

•  Digitalização no ensino e na educação na Etiópia, 
Quénia, Malawi, Ruanda e República Unida da Tanzânia. 
ISBN: 978-92-2-036569-4 
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3% 
B5es/WCMS_837347/lang--pt/index.htm

 •  Estender a segurança social aos trabalhadores da 
economia informal. ISBN: 9789220365243 
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3% 
B5es/WCMS_836780/lang--pt/index.htm

•  Estudo sobre a diferença salarial entre homens e 
mulheres em Portugal. ISBN: 978-92-2-035155-0 
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3% 
B5es/WCMS_836143/lang--pt/index.htm

•  A OIT e a Responsabilidade Social das Empresas. ISBN: n/a 
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3% 
B5es/WCMS_835898/lang--pt/index.htm

•  Perspetivas Sociais e de Emprego no Mundo.  
ISBN: 9789220359082 
https://www.ilo.org/lisbon/publica%C3%A7%C3% 
B5es/WCMS_830697/lang--pt/index.htm

 breves
Reunião informal dos ministros  
do Emprego e dos Assuntos Sociais
Entre os dias 14 e 15 de fevereiro decorreu a 
Reunião Informal dos Ministros do Trabalho, 

Emprego e Assuntos Sociais organizado pelo 
Conselho da UE, que contou com a participação de 
Guy Rider, DG da OIT, que apelou à necessidade de 
acelerar e conduzir a transição para uma economia 
mais sustentável, verde e digital.

Conferência virtual global  
sobre proteção social e pessoas 
com deficiência 
Entre 16 e 17 de março teve lugar a Conferência 
virtual global sobre proteção social e pessoas com 
deficiência focada na inclusão destas nos sistemas de 

proteção social. A conferência, organizada pela OIT e 
pela UNICEF, abordou um conjunto amplo de temas, 
incluindo diferentes práticas nacionais, formas de 
combinar diferentes benefícios e serviços para garantir 
a segurança de rendimentos, cobertura de custos 
adicionais relacionados com a deficiência e acesso a 
cuidados de saúde.

Trabalho Digno na aviação civil
A OIT e a OACI (Organização Internacional 
da Aviação Civil) assinaram um novo acordo 
para promover o trabalho digno na indústria 

aeronáutica e contribuir para a recuperação  
pós-pandemia da COVID-19. A OIT promoverá 
uma reunião técnica sobre a recuperação 
económica, sustentável e inclusiva para o setor da 
aviação civil entre 2022 e 2023.
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 parcerias (cont.)
XIV Congresso da UGT
A OIT esteve presente no Congresso da UGT 
através de uma delegação liderada por Helena 
André, diretora da ACTRAV, que interveio em 
representação do seu diretor-Geral. A delegação 
incluiu ainda a diretora da OIT-Lisboa. Neste 
Congresso foram eleitos os novos corpos 
dirigentes, tendo sido eleito secretário-geral, David 
Mourão, e reeleita presidente, Lucinda Dâmaso.
UGT | 23 e 24 de abril | Santarém

Fonte: UGT

Tomada de posse CCP
A OIT-Lisboa esteve presente na tomada de posse 
dos novos órgãos sociais da CCP, que teve lugar 
na Fundação Oriente. João Vieira Lopes foi reeleito 
presidente para o mandato que agora se inicia e 
se prolonga até 2025.
CCP | 27 de abril | Fundação Oriente

Fonte: CCP


