
Relatório Global sobre os Salários: aumento da inflação leva à queda  
acentuada dos salários 

O Relatório Global sobre Salários 2022-2023 
– O impacto da inflação e da Covid-19 nos 
salários e no poder de compra, lançado no 
dia 30 de novembro, destaca a urgência da 
adoção de medidas para mitigar o aumento 
dos níveis de pobreza, das desigualdades e 
dos conflitos sociais.

De acordo com o Relatório, a severidade da 
atual grave crise inflacionária, combinada 
com uma desaceleração global do 
crescimento económico - impulsionada em 
parte pela guerra na Ucrânia e pela crise 
global de energia - está a provocar uma 
queda acentuada dos salários reais em 
muitos países. A crise está, assim, a diminuir 
o poder de compra das classes médias e a 
atingir particularmente as famílias de mais 
baixo rendimento. 

Neste contexto inflacionário, os dados 
preliminares, para o primeiro semestre 
de 2022, revelam uma queda acentuada 
em termos reais dos salários mensais. O 
Relatório estima que, a nível mundial, os 
salários caíram 0,9 por cento em termos reais 
– esta é a primeira variação real negativa, 
desde 2008, ano em que o Relatório Global 
sobre Salários começou a ser publicado. Se 
a China, onde o crescimento salarial é mais 
elevado do que na maioria dos outros países, 
for excluída dos cálculos, a queda dos salários 
reais durante o mesmo período é estimada 
em -1,4 por cento.

Para além das tendências nominais e reais 
de evolução dos salários, o Relatório explora 
ainda os diferentes impactos da inflação ao 
longo da distribuição salarial, a decomposição 
da evolução salarial no que respeita a homens 
e mulheres, as desigualdades salariais e as 
diferenças salariais entre homens e mulheres. 
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Violência e Assédio 
no Trabalho
Pela primeira vez foi realizado, a nível mundial, um 
inquérito sobre experiências de violência e assédio no 
mundo do trabalho, com base em 75.000 entrevistas 
conduzidas, em 2021, em 121 países. Conhecer a 
dimensão e melhorar a compreensão e a consciência 
sobre um problema complexo e multidimensional, 
foram os principais objetivos que presidiram a esta 
iniciativa da OIT, em colaboração com a Lloyd's Register 
Foundation (LRF) e a Gallup. 
Com o título Experiences of Violence and Harassment at 
Work: A first global survey, este relatório analisa ainda 
por que razão estas experiências não se traduzem em 
denúncia, uma vez que apenas metade das vítimas terá 
falado com alguém sobre uma experiência de violência 
ou assédio vivida. Sendo que, em muitos casos, só o 
terão feito quando tal aconteceu mais do que uma vez. 
Este silêncio parece assentar na vergonha, no medo e/
ou na desconfiança das instituições. 
Os resultados são muito significativos e preocupantes. 
Mais de uma em cada cinco pessoas empregadas 
sofreu violência e assédio no trabalho: 17,9 por cento 
afirmaram ter sofrido violência e assédio psicológicos 
ao longo sua vida profissional e 8,5 por cento relataram 
terem sido vítimas de violência ou de assédio físico. 
Das pessoas entrevistadas, 6,3 por cento relataram ter 
enfrentado violência e assédio sexual, tendo sido as 
mulheres particularmente expostas a esta situação.
Os grupos mais afetados pelos diferentes tipos 
de violência e assédio foram os trabalhadores e 
trabalhadoras jovens, migrantes, bem como homens 
e mulheres que trabalham por conta de outrem. Cerca 
de três em cada cinco vítimas relatou ter sido alvo de 
violência e assédio no trabalho múltiplas vezes, tendo, 
na grande maioria dos casos, o último incidente tido 
lugar nos últimos cinco anos. 
O relatório apresenta ainda recomendações 
importantes ao nível da produção regular de 
informação estatística, de medidas de política e de 
investigação científica, tendo em vista a prevenção, 
consciencialização e capacitação institucional.
Nas palavras de Manuela Tomei, diretora-geral adjunta 
da OIT para a Governação, Direitos e Diálogo «O 
relatório mostra-nos a tarefa de enorme dimensão que 
temos pela frente para eliminar a violência e o assédio 
no mundo do trabalho. Espero que contribua para 
acelerar a ação no terreno tendo em vista a ratificação e 
implementação da Convenção (n.º 190) da OIT».
Esta Convenção de 2019, já ratificada por 23 Estados- 
-membros, e respetiva Recomendação (n.º 206) são as  
primeiras normas internacionais do trabalho a fornecer 
um quadro comum para prevenir e eliminar a violência 
e o assédio no mundo trabalho. A Convenção inclui 
o reconhecimento específico, pela primeira vez no 
direito internacional, do direito de todas as pessoas 
a um mundo do trabalho livre de violência e assédio, 
e determina a obrigação de respeitar, promover e 
implementar esse desígnio. 
Em 2021, o Centro Internacional de Formação da OIT 
e a OIT-Lisboa, como apoio do IEFP e do Secretariado 
Executivo da CPLP, organizaram o primeiro curso em 
língua portuguesa sobre a Convenção (n.º 190), com 
participação dos constituintes tripartidos do mundo de 
língua portuguesa. Esta e outras iniciativas, previstas 
para 2023, visam promover esta importante Convenção 
e contribuir para sua ratificação por parte dos Estados- 
-membros da CPLP.

Mafalda Troncho, diretora da OIT-Lisboa

Observatório sobre Trabalho Forçado
A OIT lançou em dezembro o Observatório sobre Trabalho  
Forçado, disponível em: https://www.ilo.org/flodashboard/, 
para responder ao pedido do seu Conselho de 
Administração no sentido de desenvolver "uma base de 
dados global sobre trabalho forçado e tráfico".  
A informação abrangente global e desagregada a nível 

nacional, inclui dados quantitativos e qualitativos, 
instrumentos jurídicos e permite comparações entre 
países.

A consulta pode ser feita por: instrumentos ratificados, 
dados qualitativos e quantitativos, quadros jurídicos 
e políticas nacionais, prevenção, protecção e acesso à 
justiça e cooperação.

Violência e Assédio no 
Trabalho: conhecer e agir

Dois importantes relatórios foram apresentados durante 
os 15 dias de ativismo pelo fim da violência contra as 
mulheres, iniciativa que decorre entre 25 de novembro 
(dia internacional pela eliminação da violência contra 
as mulheres) e 10 de dezembro (dia internacional dos 
direitos humanos). O primeiro (Experiences of Violence 
and Harassment at Work: A first global survey) é referido 

no editorial deste número da newsletter e constitui a 
primeira tentativa de obter um quadro de caracterização 
da violência e assédio no mundo do trabalho, três anos 
após a aprovação da primeira norma internacional sobre 
o tema. O segundo, Violence and harassment at work – an 
employers' guide, é um guia dirigido às organizações 
empregadoras com orientações para abordar, prevenir e 
responder à violência e ao assédio no local de trabalho. 
Foi concebido para ser adaptável às circunstâncias 
nacionais e para refletir a legislação, políticas e situações 
locais.

ILO Flagship ReportAdvancing social justice,
promoting decent work

The International Labour
Organization is the United 
Nations agency for the world
of work. We bring together
governments, employers and
workers to drive a human-centred
approach to the future of work
through employment creation,
rights at work, social protection
and social dialogue.

ilo.org

International Labour Organization
Route des Morillons 4
1211 Geneva 22
Switzerland

 The impact of
 inflation and
 COVID-19 on
 wages and
purchasing power

	X  Global
Wage
Report
2022–23

This report examines the evolution of real wages around the world,
giving a unique picture of wage trends globally, by region and at
country level. The current edition includes new evidence on how
the COVID-19 crisis and recent inflation have impacted on wages
and purchasing power across countries and regions up until the
middle of 2022.

Using quarterly survey data from a selection of countries
representing different geographic regions and income groups, the
report shows that, although the erosion of real wages affects all
wage earners, the current cost-of-living crisis is having a greater
impact among low-income households. These losses come on top 
of significant wage losses incurred by workers and their families
during the COVID-19 pandemic, losses that were greater among
low-paid workers, women wage employees and wage workers in
the informal economy. The report provides a review of possible
countervailing policies that could support economic recovery, help
workers and their families, and potentially reduce inequalities in
the world of work.

“This well thought through, highly informative and 
very timely report forcefully demonstrates that a
failure to adjust nominal wages could – in the absence
of adequate policy – lead to a massive increase in
inequality and poverty, threatening the livelihoods
of countless workers and their families, while
endangering economic recovery across the globe.” 

Timo Weishaupt
University of Göttingen

A equipa da  
OIT-Lisboa  
deseja um  
Excelente  
2023
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 programas
Programa UNIVERSITAS

A OIT e o Futuro do Trabalho
A OIT e o Futuro do Trabalho foi ainda 
o tema do seminário organizado pela 
Universidade Lusófona, no dia 28 de 
outubro. A iniciativa foi dirigida a turmas 
das áreas de recursos humanos e direito.  
A sessão foi dinamizada pela OIT-Lisboa.

28 
outubro 
Lisboa

Conferência de 
Encerramento do 
projeto Bridges 
No contexto do Programa «Universitas», 
a OIT-Lisboa participou no dia 21 de 
setembro, na Conferência de Encerramento 
do projeto Bridges, em Viana do Castelo, 
no Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
(IPVC). A intervenção da representante da 
OIT-Lisboa centrou-se no tema do assédio 
e violência no trabalho, apresentando a 
Convenção (n.º 190), aprovada em 2019 e 
que visa promover a dignidade e o respeito 
no trabalho.

21 
setembro
Viana do  
Castelo

 parcerias
Ambientes seguros 
e saudáveis - o 5.º 
princípio e direito 
fundamental no 
trabalho
A comunicação apresentada 
pela OIT- Lisboa no Fórum 
Segurança 2022 sublinhou 
entre outros aspectos a inclusão 
de «Ambientes Seguros e 
Saudáveis» no quadro da OIT 
sobre os princípios e direitos 
fundamentais no trabalho 
(PDFT) e a resolução adotada 
pela Conferência Internacional 
do Trabalho em junho de 2022. 
A Convenção (n.º 155) sobre 
Segurança e a Saúde dos 
Trabalhadores e a Convenção  
(n.º 187) sobre o Quadro 
Promocional da Segurança e 
Saúde no Trabalho juntam-se 
ao conjunto de normas 
«fundamentais» que enquadram 
as cinco categorias de princípios 
e direitos fundamentais, 
relacionados com direitos 
humanos e laborais básicos.
Fórum Segurança 2022 | 27 a 29 de 
setembro | Braga

Debate sobre direitos 
humanos
A OIT-Lisboa participou no 
debate organizado pelo Grupo 
dos Direitos Fundamentais e 
Estado de Direito do Comité 
Económico e Social Europeu 
(CESE), com a participação de 
representantes dos parceiros 
sociais nacionais. 
CES | 6 de outubro | Lisboa

Dia Mundial do 
Trabalho Digno
A convite da LOC-MTC, a  
OIT-Lisboa interveio na 
conferência «Trabalho Digno  
para Todos», num painel que 
incluiu ainda o Bispo Auxiliar  
de Braga, D. Nuno Almeida.
Os/as participantes neste 
evento, no quadro do Dia 
Mundial do Trabalho Digno, 
reafirmaram o trabalho digno 
como uma prioridade para a paz 
e justiça social, em particular 
no atual contexto de conflito, 
profundas desigualdades e 
insustentabilidade ambiental.
LOC-MTC | 7 de outubro | Online

Trabalho digno e 
turismo socialmente 
responsável em 
debate na Ilha do Sal
No dia 7 de outubro realizou-se 
o IV Congresso Nacional para 
o Trabalho, no salão nobre 
da Câmara Municipal do Sal, 
em Cabo Verde. A OIT-Lisboa 
associou-se à iniciativa do 
Instituto de Segurança e Saúde 
Ocupacional (ISSO), integrada 
nas comemorações do Dia 
Mundial do Trabalho Digno,  
com o tema «Turismo sustentável 
para uma vida digna». Um dos 
três workshops que antecederam 
o congresso, concretamente 
sobre o tema da saúde mental  
no trabalho, foi dinamizado  
pela representante da  
OIT-Lisboa.
ISSO | 7 de outubro | Cabo Verde

Fonte: Câmara Municipal do Sal

Cátedra OIT em livro
A Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra lançou 
o livro The ILO Chair at FEUC: Talks 
on the future of work numa sessão 
coordenada pelo Professor e 
editor da obra, Hermes Costa.
Esta publicação junta os textos 
de especialistas da OIT que 
participaram nas três primeiras 
edições da Cátedra, e comentários 
de docentes da Faculdade de 
Economia. As grandes áreas 
temáticas destas edições agora 
publicadas cobriram a dimensão 
histórica da OIT e os desafios do 
futuro, as normas internacionais 
do trabalho, as desigualdades e a 
economia digital.
FEUC| 12 de outubro |Online

Dia Mundial da Saúde 
Mental na CML
A OIT-Lisboa respondeu 
positivamente ao convite da 
Câmara Municipal de Lisboa 
para participar numa iniciativa, 
integrada nas celebrações do 
Dia Mundial da Saúde Mental, 
assinalado anualmente a 10 de 
outubro. A iniciativa teve como 
objetivo sensibilizar para a 
importância dos contextos do 
trabalho enquanto promotores 
de saúde e dos fatores 
individuais e organizacionais 
que concorrem para a exposição 

a riscos para a saúde mental. 
A OIT-Lisboa contribuiu para o 
debate referindo-se à relevância 
da abordagem da saúde 
mental para evitar práticas 
discriminatórias e desenvolver 
estratégias promotoras de 
saúde e bem-estar, bem como a 
avaliação de riscos psicossociais 
e de todos os riscos prevalentes 
nos locais de trabalho.
CML | 14 de outubro | Lisboa 

Formação pós-COVID
O Citeforma, em conjunto com 
a NOVA IMS e o IEFP, voltou a 
organizar um evento no âmbito 
das tecnologias no ensino e na 
formação. O seminário «Formar o 
trabalhador pós-Covid - Desafios 
e oportunidades» decorreu, 
em simultâneo, em Lisboa (no 
Auditório do Citeforma), no 
Porto (no Auditório do IEFP) e à 
distância (em plataforma online).
A OIT-Lisboa foi responsável pela 
nota inicial de enquadramento 
«O impacto da pandemia no 
trabalho e o caminho para a 
recuperação».
Citeforma | 27 de outubro |Lisboa e online

Projeto regional 
Talentos Deslocados 
para a Europa (DT4E)
A Organização Internacional para 
as Migrações (OIM) convidou a 
OIT-Lisboa para participar no 
lançamento do projeto regional 
Talentos Deslocados para a 
Europa. 
Em Portugal, a OIM, a OIT-Lisboa 
e o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados são 
parceiros no Grupo de Trabalho 

das Nações Unidas para as 
Migrações e Asilo, criado em 
2021, com o objetivo de criar 
sinergias através da partilha de 
conhecimentos e experiências e 
da disseminação de informação.
OIM | 2 de novembro |Lisboa

Trabalho digno nos 
cuidados
Esteban Tromel, especialista 
da OIT participou no debate 
sobre as condições de trabalho 
no setor social, promovido pela 
Comissão para a Igualdade 
entre Mulheres e Homens da 
CGTP-IN. A iniciativa decorreu 
no Porto, tendo contado com 
vários testemunhos de mulheres 
que trabalham num dos setores 
que esteve sob pressão durante 
a pandemia da COVID-19, em 
particular, em profissões de 
prestação de cuidados a outras 
pessoas. O representante da OIT 
fez uma apresentação a partir 
do relatório da OIT, destacando 
os desafios que se colocam às 
profissões na área dos cuidados 
nomeadamente o devido 
reconhecimento e valorização 
essenciais para a dignidade do 
trabalho num setor fundamental 
para as sociedades.
CIHM | 10 de novembro | Porto

© CGTP-IN

Acordo de cooperação IEFP-Turim
                Nos últimos meses de 2022, no contexto do Plano de Formação que emana do Acordo de 
        Cooperação entre o IEFP e o CIF-OIT, foram realizadas três atividades dirigida aos constituintes 
   da OIT dos países de lingua portuguesa. Duas ações realizaram-se entre setembro e novembro, 
visando a promoção de emprego e de emprego para os jovens – a primeira com enfoque na criação de 
emprego através de investimento em infraestruturas inclusivas e a segunda centrada na promoção de 
emprego jovem para uma recuperação sustentável. Destaque para a terceira atividade, realizada entre 
outubro e novembro, que se materializou num curso sobre Normas Internacionais do Trabalho.

Programa UNIVERSITAS

Projeto ACTION/Portugal
Seminários participativos de lançamento da Fase III  
do Projeto ACTION/Portugal

Para o ACTION/Portugal, o envolvimento e participação ativa das 
instituições parceiras são fulcrais. Assim sendo, para o lançamento 
da Fase III do Projeto foram realizados no final do ano de 2022, 
em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé 
e Príncipe e Timor-Leste seminários para a análise das linhas 
estratégicas de intervenção, do modelo de governação e definição 
de uma proposta de plano de ação para cada um dos seis países 
parceiros do Projeto.

Em cada país, os seminários contaram com a participação dos ministérios e instituições do sistema 
de proteção social e da área do emprego, dos parceiros sociais, sociedade civil, agências das Nações 
Unidas, do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e  
Segurança Social e do Instituto Camões de Portugal.
Para mais informação: https://actionportugal.org
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 em destaque
Lançamento do Livro Branco «Mais e Melhores  
Empregos para os Jovens»
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O estudo da OIT sobre a diferença salarial entre homens 
e mulheres em Portugal foi apresentado no seminário 
organizado pela CITE, a 14 de novembro, para assinalar o dia 
da igualdade salarial.

Rosalia Vazquez- Alvarez, econometrista e especialista em 
salários da OIT, apresentou o estudo, destacando na sua 
intervenção as quatro dimensões abordadas pelo estudo: 
qual é a dimensão da diferença salarial entre homens e 

mulheres; quais as características da diferença salarial; as 
causas da diferença salarial e que medidas são eficazes para 
eliminar a diferença salarial entre homens e mulheres.

Este estudo foi realizado pela OIT, no quadro da Coligação 
Internacional para a Igualdade Salarial (EPIC), que Portugal 
integra desde 2019.

Igualdade salarial em Portugal

European Youth Energy Forum

A OIT-Lisboa colaborou com a Fundação José Neves e o 
Observatório do Emprego Jovem para a elaboração do 
Livro Branco «Mais e melhores empregos para os jovens», 
o qual contou com o Alto Patrocínio do Presidente da 
República. Este estudo faz um diagnóstico do mercado de 
trabalho dos jovens e apresenta caminhos possíveis para 
melhorar as oportunidades de emprego digno para os 
jovens.

Os objetivos que presidiram à elaboração deste Livro 
Branco passaram por sistematizar dados e informação 
relevantes, contribuir para a identificação de desafios e 

promover um debate público alargado, em articulação 
com os parceiros tripartidos nacionais e envolvendo 
também organizações representativas de jovens cujos 
contributos melhorararam a versão preliminar do 
documento.

Para além do diagnóstico, o Livro Branco aponta várias 
áreas de intervenção prioritárias para a criação de mais 
e melhores empregos para os jovens, tais como a aposta 
nos setores de atividade intensivos em conhecimento ou 
tecnologia e a melhoria da articulação entre o sistema de 
ensino e o mercado de trabalho.

O debate sobre os desafios do setor das energias e dos seus agentes, o 
papel dos jovens na transição energética foram os principais objetivos da 
primeira edição do European Youth Energy Forum/ Fórum Europeu de  
Energia da Juventude.

Em representação da OIT, Susana Puerto González (na foto com a letra Y),  
coordenadora da iniciativa internacional sobre trabalho digno para 
a juventude, destacou os desafios que a população jovem enfrenta 
num mercado de trabalho em rápida transformação e o papel das 
competências e das políticas de emprego jovem, para uma transição mais 
justa para economias e sociedades mais sustentáveis. A representante da 

OIT-Lisboa (na foto com a letra F), juntou-se ao debate abordando neste 
contexto, o programa Jobs for climate action, realçando as estimativas 
da OIT sobre o potencial de criação de empregos verdes no setor da 
eficiência energética e da economia circular, alinhados com os objetivos 
do trabalho digno.

A iniciativa organizada pela European Youth Energy Network, reuniu entre  
19 e 23 de novembro, em Lisboa cerca de 50 jovens de 20 países europeus e 
culminou com uma Declaração a expressar uma tomada de posição sobre o 
papel da juventude na transição energética europeia.

 parcerias (cont.)
A igualdade no 
trabalho na formação 
de docentes
As estratégias educativas para 
abordar a igualdade entre 
homens e mulheres no trabalho, 
na Escola, foram o foco da Ação 
de Formação de Curta Duração 
«Igualdade de oportunidades e 
não discriminação entre homens 
e mulheres: um compromisso 
coletivo no mundo do trabalho». 
A iniciativa envolveu professores 
e professoras de cerca de 40 
escolas de todo o país. O tema 
da ação integra parte dos 
domínios «Mundo do Trabalho» 
e «Igualdade de Género», no 

âmbito da componente de 
Cidadania e Desenvolvimento e 
do Referencial de Educação para 
o Mundo do Trabalho, elaborado 
sob a coordenação da Direção 
Geral de Educação, em parceria, 
pela OIT-Lisboa, a ACT, o IEFP e a 
ANQEP, com os contributos dos 
parceiros sociais.
DGE | 14 de novembro |Online

Igualdade em países 
frágeis
A Fundação G7+ Lisboa 
promoveu o III fórum G7+ 
sobre mulheres, resiliência e 
desenvolvimento. Dedicado ao 
tema «igualdade e sistema de 

quotas», a iniciativa contou com 
a participação de membros dos 
governos e quadros dirigentes 
dos 20 Estados que compõem o 
G7+, bem como de especialistas 
da academia. A intervenção 
da OIT-Lisboa focou-se no 
contributo da igualdade salarial 
para promover os direitos 
fundamentais no trabalho.
Fundação G7+ Lisboa | 17 de novembro 
| Online

Conferência «As 
piores formas de 
trabalho infantil»
«As piores formas de trabalho 
infantil» reuniu em novembro 

especialistas e atores 
fundamentais no combate ao 
trabalho infantil. A iniciativa 
da Confederação Nacional de 
Acção Sobre Trabalho Infantil, 
com a colaboração do Instituto 
de Apoio à Criança, assinalou o 
33.º aniversário da Convenção 
dos Direitos da Criança tendo 
constituído uma oportunidade 
para a apresentação dos mais 
recentes números sobre a 
situação do trabalho infantil no 
mundo.
CNASTI | 24 de novembro |Auditório PJ

Direitos e migração 
laboral em debate na 
Escola
Para assinalar o Dia Mundial dos 
Migrantes que se comemora 
anualmente no dia 18 de 
dezembro, a Escola Secundária 
José Gomes Ferreira, em 
Lisboa, organizou uma palestra 
dinamizada pela OIT- Lisboa, que 
promoveu o debate e a reflexão 
crítica sobre o tema com turmas 
da disciplina de Geografia. 
Paralelamente a esta atividade foi 
inaugurada no mesmo dia uma 
exposição de trabalhos de alunos 
e alunas sobre o tema.
Escola Secundária José Gomes Ferreira | 
18 de dezembro |Lisboa
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  a OIT esteve  
presente

SETEMBRO
12  XIII.ª Sessão Plenária do Fórum da Cooperação para o 

Desenvolvimento, Camões – Instituto da Cooperação e da 
Língua

15   Cerimónia de Abertura da 13ª Global Summit of National 
Ethics Committees, Conselho Nacional de Ética para as 
Ciências da Vida, Fundação Calouste Gulbenkian

16   Apresentação pública do Relatório Anual sobre o Emprego e 
Formação 2021, CRL

20   43.º Aniversário da Comissão para a Igualdade no Trabalho e 
no Emprego (CITE) e apresentação do Balcão de Serviços

21   Conferência «O Trabalho Digno na agenda do CoLABOR», 
Culturgest

27   Conferência «A Digitalização e Modernização da 
Administração Pública - Desafios Estratégicos e 
Oportunidades», Assembleia da República

27   VI Cimeira do Turismo Português, Confederação do Turismo 
de Portugal, Auditório da Fundação Champalimaud

28   Apresentação do livro infantil «O Tó Zé e a Bea mostram a 
sua forma especial de fazer xixi», INR

30  Disseminação do projeto MIGRANTECH, Fator Social

OUTUBRO 
11  4º Aniversário Casa do Impacto, Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa, Convento São Pedro de Alcântara
14   Congresso Nacional da AHRESP, Convento de São Francisco, 

Coimbra
17   Mesa-redonda Young People’s School to Work Transition 

in Southern Countries: Trends, Developments and the Policy 
Response, Projeto Track-IN, ISCTE

18   Apresentação do REALIZA – II Plano Nacional para a 
Juventude, Reitoria da Universidade Nova de Lisboa

18   Webinar «Pobreza e comportamentos aditivos numa 
sociedade de risco», EAPN e SICAD 

18   Cerimónia Entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da 
Europa 2021, Sala do Senado AR

19   Workshop CEPAC «Integração da Pessoa Imigrante no 
Mercado de Trabalho: desafios e oportunidades», EAPN, 
Auditório Hospital CUF Descobertas

19   Apresentação do Kit multiformato "Centro de Portugal", INR
20   I Fórum Inclusivo: Reflexão e Debate sobre Ambientes 

Inclusivos, INR
24   United Nations Day 2022, UN Global Compact Network 

Portugal
25   Webinar Lesões musculoesqueléticos e Riscos Psicossociais 

relacionados com o trabalho, ACT
27   Conferência «O valor económico da Saúde – Riscos da 

inflação», Conselho Estratégico Nacional da Saúde da CIP 
28   Conferência comemorativa do Aniversário da UGT, Coimbra

NOVEMBRO
45   Apresentação dos Resultados sobre a Situação da Economia 

Circular em Portugal IST-UL/Agência Portuguesa do Ambiente
85   5.º Encontro Nacional da Rede de Balcões de Inclusão, INR, 

Coimbra
15   Fórum Consultivo da Formação, MTSSS
15   Documentário «Eu Sou», EAPN Portugal /Rede Europeia  

Anti-Pobreza, Cinema São Jorge
15   V Fórum Iberoamericano das PME, Centro Cultural de Belém
16   Lançamento do Livro ‘Fragile States’ in an Unequal World, 

promovido pela Fundação G7+, 16 de novembro de 2022 
(online).

17   XII Colóquio sobre Direito do Trabalho, Supremo Tribunal de 
Justiça e APODIT

21   1ª CNN Portugal International SUMMIT, Hotel Myriad by 
SANA

24   Workshop «Um Índíce de Justiça Intergeracional para 
Portugal», ISEG

24/25  II Fórum Portugal contra a Violência: Combate à violência 
contra as mulheres e a violência de género, CIG, 
Matosinhos

25  Conselho de Presidentes da CAP, Hotel dos Templários, 
Tomar

25  Semana da Responsabilidade Social, 17ª Edição, APEE, 
Auditório ADP

29  Conferência Qual o Futuro das Pensões de Reforma em 
Portugal, APFIPP, CCB

DEZEMBRO 
12  Jornadas CoLABOR 2022 «O Trabalho: Assimetrias e 

Mudança Socioeconómica.», Fundação Calouste Gulbenkian
12  Conferência Sustentabilidade Ambiental: O futuro é hoje, 

AHRESP, Évora Hotel
15/16  V Encontro Ibérico de Direito: A constante refundação do 

futuro", APODIT, FDUC

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

 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, 
disponíveis em https://www.ilo.org/lisbon/
publicações 

•  Como escolher a minha futura profissão? Um guia 
passo a passo para quem procura emprego 
ISBN: 978-972-704-463-4

•  Um método de autoavaliação para instituições de 
diálogo social MA- IDS. ISBN: 978-972-704-465-8

•  Tempo de agir para o ODS 8 - Integrar o trabalho digno, 
o crescimento sustentado

•  Princípios gerais e linhas orientadoras para o 
recrutamento justo. Definição de comissões e custos 
relacionados. ISBN:978-972-704-464-1

•  Declaração da OIT sobre Empresas Multinacionais. 
Como pode beneficiar os trabalhadores? 
ISBN: 978-972-704-467-2

•  Facilitação do Diálogo entre empresas e sindicatos pela 
OIT. Instrumento operacional da Declaração Tripartida 
de Princípios sobre as Empresas Multinacionais e 
Política Social (Declaração MNE)

•  Investir mais na proteção social universal: colmatar 
o défice de financiamento através da mobilização 
de recursos nacionais e da coordenação e apoio 
internacional. ISBN:978-972-704-471-9

•  Investir melhor na proteção social universal. Aplicar 
as normas internacionais de segurança social no 
financiamento e nas políticas de proteção social 
ISBN:978-972-704-472-6

•  O papel da proteção social na eliminação do trabalho 
infantil. ISBN: 978-922-036-961-6

•  Recursos de apoio ao desenvolvimento de legislação de 
segurança e saúde no trabalho 
ISBN:978-972-704-473-3

•  Diretrizes sobre princípios gerais de inspeção do 
trabalho. ISBN:978-972-704-470-2
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A OIT coopera com Portugal na 
Comissão para a Sustentabilidade 
da Segurança Social e para o 
reforço da Garantia Jovem 
Portugal solicitou à OIT, através do Ministério do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, apoio 
técnico à Comissão para a Sustentabilidade da 
Segurança Social e apoio na coordenação dos seus 
trabalhos. A Comissão é formada por um conjunto 
de peritos, nomeados pelo Governo, em segurança 
social, sistema de pensões, financiamento, políticas 
públicas e demografia.
Os trabalhos da Comissão, que arrancaram em 
setembro de 2022, têm envolvido reuniões bilaterais 
com parceiros sociais e organizações da sociedade 
civil, diálogo tripartido, audições técnicas e 
mobilização dos jovens para a reflexão em torno do 
tema das pensões, tendo em vista a elaboração de 
um livro verde sobre a sustentabilidade do sistema 

previdencial cuja conclusão está prevista para junho 
de 2023.
Ainda no contexto da cooperação técnica, a Comissão 
Europeia definiu como prioridade o reforço da iniciativa 
«Garantia Jovem» nos Estados-Membros. A iniciativa tem 
como objetivo a integração em contexto de mercado de 
trabalho ou formação de jovens entre os 15 e os 29 anos 
que se não encontrem a estudar ou a trabalhar. 
No seguimento dessa comunicação, foi lançada pelo 
Governo português, uma consulta alargada aos 
vários intervenientes envolvidos na implementação 
da iniciativa, com o objetivo de recolher contributos 
quanto aos desafios que ainda persistem e quanto às 
áreas, temas ou tipologias de destinatários em que é 
necessário um maior investimento, visando o desenho 
da estratégia de uma «Garantia Jovem» reforçada. 
Neste contexto, o Governo solicitou à OIT apoio técnico 
na elaboração desta estratégia reforçada. Este apoio 
vem no seguimento da colaboração que, no mesmo 
âmbito, decorreu entre 2014 e 2017 e da qual se destaca 
a produção do perfil dos jovens NEET em Portugal.

 a fechar

 breves
Guy Ryder nomeado Secretário-Geral Adjunto das Nações Unidas
O anterior diretor-geral da OIT, Guy Ryder, integra, desde outubro, a equipa do Gabinete Executivo do 
secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, com o pelouro das políticas.

17.ª Reunião Regional da Ásia e Pacífico
A Reunião Regional Ásia e Pacífico da OIT reuniu representantes de alto nível de governos, organizações 
representativas de trabalhadores e de empregadores da Ásia, do Pacífico e dos Estados Árabes, entre os dias 
6 e 9 de dezembro, em Singapura. 

A OIT congratula-se com os progressos da COP27 sobre as questões sociais 
das alterações climáticas
A presença da OIT na COP27 centrou-se na importância da adoção de uma transição social justa nas respostas às 
alterações climáticas, estabelecendo novas iniciativas sobre empregos verdes para os jovens, compensação financeira 
para populações em especial vulnerabilidade, e acordos para partilha de conhecimentos. Durante a conferência, 
realizada em Sharm El-Sheikh, Egipto, e que terminou a 20 de novembro, a OIT acolheu mais de 35 eventos temáticos 
no Pavilhão para a Transição Justa, construído para centrar a atenção para os aspetos sociais na transição energética e 
no combate às alterações climáticas.
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