Combate ao Trabalho Infantil nos Estados-Membros da CPLP
Plano de Ação 2021-2025
(Aprovado pela XIV Reunião de Ministros do Trabalho e Assuntos Sociais da CPLP em 30 de março de 2021)

OBJETIVO GERAL:
Combater o trabalho infantil nos Estados-Membros da CPLP tendo em vista a sua erradicação
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
OE1: Melhorar o conhecimento sobre o trabalho infantil em cada Estado Membro da CPLP para informar o desenvolvimento de políticas e programas
OE2: Reforçar as capacidades nos Estados-Membros da CPLP para o combate ao trabalho infantil
OE3: Incrementar o diálogo político, tendo em vista a adoção de políticas públicas que assegurem um combate efetivo a este fenómeno dentro de cada
Estado-Membro da CPLP
OE4: Fomentar e fortalecer a cooperação técnica multilateral entre os Estados-Membros da CPLP e entre estes e a OIT
OE5: Promover a partilha de experiências e o trabalho em rede entre os Estados-Membros
REFERÊNCIA ODS 8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e assegurar a
proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em
todas as suas formas
CONVENÇÃO DA OIT N.º 182 (1999) sobre as Piores Formas de Trabalho das Crianças e RECOMENDAÇÃO N.º 146
CONVENÇÃO DA OIT N.º 138 (1973) sobre a Idade Mínima de Admissão ao Trabalho e RECOMENDAÇÃO N.º 190
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Eixo I.
Recolha de dados, produção e disseminação de conhecimento
OE 1: Melhorar o conhecimento sobre o trabalho infantil em cada EM da CPLP para informar o desenvolvimento de políticas e programas
OE2: Reforçar as capacidades nos EM da CPLP para o combate ao trabalho infantil
OE5: Promover a partilha de experiências e o trabalho em rede entre os Estados-Membros
Atividades

1.1 Atualização do
Estudo sobre a
Aplicação das
Convenções 138 e
182 da OIT

1.2 Ações de
Sensibilização e
Capacitação
específicas para
setores tais como: a

Resultados Esperados

Cronograma

Responsável

Data de realização de
estudo

2022

OIT
SECPLP

EM CPLP

SECPLP
OIT

Estudo
publicado

Identificado o
enquadramento
normativo e judicial da
temática do combate
ao trabalho infantil nos
diferentes EstadosMembros
Realizada, pelo menos,
uma ação por Estado
Membro, anualmente

Nº de Ações
realizadas, por
tipologia

2021-2025

EM CPLP
OIT

PF SETORIAIS
OC CPLP
SECPLP

EM CPLP

Relatórios e
comunicações
oficiais da CPLP

Aumentada a

Nº de Relatórios e de

Realizado o Estudo
sobre a Aplicação das
Convenções 138 e 182
da OIT

Indicadores

Parceiro(s)

Financiamento

Fontes e Meios
de Verificação

Noticias e
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área da Educação,
responsáveis por
políticas públicas e
diretores
agrupamentos
escolares; e o setor
privado, sindicatos,
empresas de média e
de grande dimensão,
ONG, entre outros.

sensibilização para uma
resposta com caráter
transversal e
multisetorial ao
combate ao trabalho
infantil e para a sua
inclusão em programas,
políticas e legislação
nacional
Fortalecidos os
contactos
intersetoriais,
possibilitando maior
troca de boas práticas
junto de Governos,
Empregadores e
Trabalhadores

1.3 Realização de um
estudo prévio/de

Informação de
prevenção e
sensibilização
disseminada
intersectorialmente
Estudo realizado em
todos os Estados

Comunicações oficiais

publicações em
portais online
Agendas e
programas das
ações

Nº de notícias e
publicações em
portais online
Nº e Identificação de
Programas, políticas e
legislação nacional
que passaram a incluir
esforços para a
erradicação do
trabalho infantil
Evidências
(documentais, p.ex.
programas, eventos,
como seminários
oficinas ou outros) de
troca de boas práticas
Nº e Natureza da
informação partilhada
entre que setores
Identificação dos
Estados que

4º trimestre EM CPLP
de 2021
OIT

SECPLP

EM CPLP

Relatórios e
comunicações
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diagnóstico sobre o
ponto de situação de
cada país na área do
trabalho infantil, com
base em indicadores
harmonizados de
acordo com o
estabelecido pela OIT

1.4 Criação e/ou
atualização de
recursos em língua
portuguesa
(brochuras, folhetos,
vídeos, etc.) para
divulgação de
informação e de boas
práticas e
sensibilização da
opinião pública sobre
o tema
1.5 Realização de
uma campanha para
assinalar o Ano
Internacional contra o

Membros da CPLP
Identificado o Perfil do
Trabalho Infantil no
espaço CPLP

Boas práticas
identificadas e
partilhadas:
Recursos criados

Spot e Vídeo realizado
e disseminado em
todos os Estados
Membros da CPLP nos

realizaram estudo
prévio
Identificação dos
Estados com perfil de
trabalho infantil
identificado

Identificação dos
Recursos criados

(antecedendo a V
Conferência
Global
sobre o
Trabalho
Infantil)

2021-2025

oficiais da CPLP
Comunicações
e
documentação
remetida pelos
EM da CPLP

EM CPLP

SECPLP

SECPLP
OIT

Nº e Identificação de
Boas práticas
partilhados

Data de realização da
campanha

Estudo
publicado
Relatórios e
comunicações
oficiais da CPLP
Brochuras
publicadas
Folhetos
publicados
Vídeos
editados

2021

EM CPLP
SECPLP

OIT
RMTAS
RTP

SECPLP
OIT

Relatórios e
comunicações
oficiais da CPLP

Identificação de EM
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Trabalho Infantil

principais media e na
RTP/RDP África
Debate televisivo sobre
o Ano Internacional
para integrar, em
direto, a iniciativa das
24 horas da semana de
ação contra o trabalho
infantil da OIT (10 a 16
de junho)

1.6 Publicação
periódica (anual) da
situação do Trabalho
Infantil no espaço
CPLP

envolvidos

Noticias e
publicações em
portais online

Identificação dos
media envolvidos

Produtos
audiovisuais da
Campanha

Data de realização do
debate

Informação anual
Identificação das
produzida e divulgada
publicações
(infografia) sobre a
situação do combate ao Data da publicação
trabalho infantil nos
EM CPLP

2021-2025
anualmente

EM CPLP

SECPLP

OIT

Relatórios e
comunicações
oficiais da CPLP
Publicação
periódica da
situação do
Trabalho
Infantil no
espaço CPLP

Eixo II
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Políticas públicas e governança (Capacitação e fortalecimento institucional)
OE2: Reforçar as capacidades nos EM da CPLP para o combate ao trabalho infantil
OE3: Incrementar o diálogo político, tendo em vista a adoção de políticas públicas que assegurem um combate efetivo a este fenómeno dentro de
cada EM da CPLP
OE5: Promover a partilha de experiências e o trabalho em rede entre os Estados-Membros
Atividades

Resultados

2.1 Apoio técnico à
elaboração e/ou
implementação de
Estratégias Nacionais,
Planos de Ação ou
outros documentos
de políticas públicas
no âmbito do
Trabalho Infantil

Políticas públicas,
incluindo planos
nacionais de combate
ao trabalho infantil,
desenhados, revistos e
implementados
(conforme aplicável)

Natureza do apoio
técnico prestado

Temática do Combate
ao Trabalho Infantil
incluída nos programas,
políticas e legislação
nacional de uma forma
transversal

Identificação de
documentos nacionais
que passaram a incluir
o combate ao
trabalho infantil

2.2 Ação de

Melhorada a

Indicadores

Cronograma

Responsável

2021-2023

EM CPLP
OIT

Parceiro (s)

CSPLP
CE-CPLP
SECPLP

Financiamento

Fontes e Meios
de verificação

EM CPLP
OIT

Relatórios e
comunicações
oficiais da CPLP

Identificação de
Estratégias/ Planos de
ação apoiados e
implementados

Forma de integração
do combate ao
trabalho infantil
nesses documentos
Data de realização da

Planos
nacionais de
combate ao
trabalho
infantil e
outros
documentos de
políticas
públicas no
âmbito do
Trabalho
Infantil

2022

EM CPLP

SECPLP

EM CPLP

Relatórios e
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Formação visando o
incremento da
capacidade nacional
para a definição de
metodologias no
âmbito da recolha e
sistematização de
dados

2.3 Promoção de
Ações de Formação e
capacitação na área
da Inspeção do
Trabalho

capacidade de recolha
e sistematização de
dados a nível nacional

OIT
INE EM

comunicações
oficiais da CPLP

Identificação dos
técnicos/serviços
capacitados

Agenda e
programa da
Ação

Nível de satisfação
dos formandos

Realizada pelo menos
uma ação de Formação
e capacitação na área
da Inspeção do
Trabalho
Melhorada a
capacidade inspetiva
no que respeita ao
trabalho infantil

2.4 Formação dirigida

ação de formação

Pontos Focais e

Identificação das
tarefas que passaram
a executar após a
formação
Nº de ações de
formação realizadas

2021-2022

SECPLP
OIT

EM CPLP

RMTAS
EM CPLP

Relatórios e
comunicações
oficiais da CPLP

Nº de formandos
Agenda e
programa da
Ação

Nível de satisfação
dos formandos
Taxa de incremento
da ação inspetiva na
área do trabalho
infantil
Nº de ações de

2021-2022

SECPLP

CSPLP

RMTAS

Relatórios e
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aos Pontos Focais e
Parceiros Sociais (c/
representantes da
Sociedade Civil)

2.5 Organização de
uma Conferência
Internacional (virtual)
sobre o Combate ao
Trabalho Infantil no
contexto da
Pandemia Covid-19

Parceiros Sociais
capacitados e formados
para melhor responder
aos desafios do
combate ao trabalho
infantil

Atores públicos e
privados sensibilizados
para os impactos
negativos da Pandemia
Covid-19 nos esforços
de erradicação do
Trabalho Infantil

formação realizadas

OIT

CE-CPLP

EM CPLP

comunicações
oficiais da CPLP

Nº de formandos
Agenda e
programa da
Ação

Nível de satisfação
dos formandos
Competências
adquiridas
Data de realização da
conferência

junho de
2021

RMTAS
OIT
SECPLP

OC CPLP

RMTAS
SECPLP
OIT

Programa da
conferência

Relatórios e
comunicações
oficiais da CPLP

Nº de participantes

Agenda e
programa da
Ação

Nº de atores públicos
e privados
sensibilizados

Noticias e
publicações em
portais online

Eixo III
Mobilização de parcerias e implementação de medidas de combate ao flagelo
OE4: Fomentar e fortalecer a cooperação técnica multilateral entre os Estados-Membros da CPLP e entre estes e a OIT;
OE5: Promover a partilha de experiências e o trabalho em rede entre os Estados-Membros
Atividades

Resultados

Indicadores

Cronograma

Responsável

Parceiro (s)

Financiamento

Fontes e Meios
de verificação
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3.1 Identificação de
instituições
dedicadas a este
tema,
nomeadamente
Parceiros Sociais e
Associações de Base
Comunitária (e.g.
Conselhos Nacionais
ou Observatórios
Nacionais do
Trabalho Infantil)
para o
acompanhamento
dos progressos
alcançados.
3.2
Desenvolvimento de
parcerias entre
várias entidades, ao
nível local, nacional,
regional e
internacional, tais
como Iniciativas de
responsabilidade
social direcionadas

Instituições dedicadas ao
combate infantil listadas e
identificadas

Lista de Estados/
instituições
identificados

Maior conhecimento
sobre os progressos
alcançados pelas
instituições

Lista dos progressos
alcançados

Fomentadas iniciativas de
responsabilidade social
direcionadas para o
combate ao trabalho
infantil

Nº de Parceiras
estabelecidas ao nível
local, regional,
nacional e
internacional
Natureza das
parcerias
estabelecidas

2021

2021-2025

EM CPLP

SECPLP
OIT

SECPLP
OIT
Parceiros
Sociais e
Associações
de Base
Comunitári
a (e.g.
Conselhos
Nacionais
ou
Observatóri
os
Nacionais
do Trabalho
Infantil)
CSPLP
CE-CPLP

RMTAS

Relatórios e
comunicações
oficiais da CPLP
Listagem de
instituições
dedicadas ao
combate
infantil

RMTAS

Documentos
de
formalização
de parcerias
Cartas de
compromisso
para
erradicação do
trabalho
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para o combate ao
trabalho infantil,
incluindo a
assinatura de uma
carta de
compromisso para
erradicação do
trabalho infantil

Identificação das
Entidades que
assinaram a Carta de
compromisso

infantil
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