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NORMAS DO TRABALHO

CURSO DE E-LEARNING SOBRE O ANO
INTERNACIONAL PARA A ELIMINAÇÃO
DO TRABALHO INFANTIL PARA OS PAÍSES
DA CPLP
COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA (ANGOLA, BRASIL,
CABO VERDE, GUINÉ BISSAU, GUINÉ EQUATORIAL, MOÇAMBIQUE, PORTUGAL,
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE E TIMOR-LESTE)
8 – 26 DE NOVEMBRO DE 2021
· 15 HORAS

Nota informativa

ANTECEDENTES
Em 2019, a Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) adotou por unanimidade
uma resolução declarando 2021 como o Ano Internacional para a Eliminação do
Trabalho Infantil (AIETI), sob o lema é hora de agir - inspirar - aumentar a escala.
Progressos substanciais em direção à eliminação do trabalho infantil foram alcançados
nos últimos anos, em grande parte por causa da intensa defesa e mobilização nacional
apoiada por ações legislativas e práticas. Entre 2000 e 2016, houve uma redução de
38% no trabalho infantil em todo o mundo. Mas o progresso foi desigual e insuficiente;
152 milhões de crianças ainda estão em trabalho infantil.
A pandemia da COVID-19 tornou o desafio de eliminar o trabalho infantil até 2025
ainda mais difícil. Milhões de crianças correm o risco de serem empurradas para o
trabalho infantil devido à crise da COVID-19. Isso pode levar ao primeiro aumento
do trabalho infantil após 20 anos de progresso, de acordo com um comunicado da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da UNICEF por ocasião do Dia Mundial
Contra o Trabalho Infantil (12 de junho) e do Relatório conjunto: COVID-19 e Trabalho
Infantil: um momento de crise, o momento certo para agir.
Em linha com os esforços desenvolvidos a nível mundial, a Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CPLP) adotou na XIV Reunião do Trabalho e Assuntos Sociais,
realizada a 30 de março de 2021, sob a Presidência de Cabo Verde e com o apoio
e aconselhamento técnico da OIT, uma Declaração e Plano de Ação de Combate
ao Trabalho Infantil para o período 2021-2025. Na referida declaração os países
membros da CPLP comprometem-se a aderir à Aliança 8.7, a parceria global criada
para catalisar a ação em torno do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8.7 sobre a
erradicação do trabalho forçado, a erradicação da escravidão moderna e do tráfico de
seres humanos e a eliminação do trabalho infantil, incluindo nas suas piores formas.
A CPLP tem sido uma plataforma fundamental para sustentar a erradicação do trabalho
infantil nos PALOP e em Timor-Leste, garantindo uma maior coerência dos planos
nacionais e dos mecanismos de diálogo social para o combate ao trabalho infantil,
bem como a partilha de boas práticas. O AIETI é uma oportunidade para revigorar os
esforços no sentido de alcançar a meta global de erradicar o trabalho infantil até 2025
e para as partes interessadas, públicas e privadas, agregarem os seus esforços ao
movimento mundial de erradicação do trabalho infantil.

PARTICIPANTES
Este novo curso de E-learning destina-se aos Pontos Focais da CPLP, bem como
a outros atores interessados dos países da Comunidade da CPLP envolvidos em
iniciativas nacionais e/ou locais que visam acelerar a ação tendo em vista a eliminação
do trabalho infantil.
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Os atores envolvidos na implementação de medidas legislativas e políticas/ou no
desenvolvimento de parcerias com várias partes interessadas são especialmente bemvindos.

DATAS, DURAÇÃO E LÍNGUA
•
•
•

Datas: 8-26 de novembro de 2021
Duração: 15 horas de aprendizagem durante um programa online de 3 semanas
Língua: português (com interpretação do Inglês em caso de necessidade)

OBJECTIVO GERAL
O objetivo deste curso de e-Learning é aumentar a compreensão sobre a erradicação
sustentada do trabalho infantil. O curso também ajudará os principais atores a nível
global e nacional a determinar as ações a implementar por ocasião do Ano Internacional
para a Eliminação do Trabalho Infantil (AIECI) abrindo o caminho para um mundo onde
nenhuma criança esteja sujeita ao trabalho infantil
Este curso é ministrado pelo Centro Internacional de Formação da OIT em colaboração
com o Escritório da OIT-Lisboa, com o Serviços de Princípios e Direitos Fundamento
do Trabalho (FUNDAMENTALS), o Secretariado Executivo da CPLP, e com o apoio
financeiro do Instituto do Emprego e Formação Profissional de Portugal (IEFP).

OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM
No final deste curso, os participantes terão:
• uma melhor compreensão sobre o trabalho infantil e sobre os meios para erradicálo;
• um melhor conhecimento sobre as boas práticas existentes para enfrentar os
desafios colocados pela pandemia da COVID-19 e para sustentar a erradicação
do trabalho infantil;
• um melhor conhecimento sobre as principais respostas políticas, plataformas
de parceria global, bem como outros modelos de intervenção que se mostraram
eficazes na eliminação do trabalho infantil;
• uma melhor compreensão sobre como os diferentes atores – governos, associações
de empregadores a associações de trabalhadores podem contribuir para acelerar
os resultados e ser mais eficazes na eliminação do trabalho infantil através do
estabelecimento de parcerias, especialmente no contexto da COVID-19.
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CONTEÚDO
O curso abrangerá os seguintes tópicos:
• Módulo 1: o que é trabalho infantil? Como é definido nas convenções
internacionais, na legislação nacional e na prática? As últimas estimativas globais
sobre trabalho infantil, setores e regiões em foco e o impacto da COVID-19.
• Módulo 2: como lidar com o trabalho infantil: o que a experiência demonstrou,
exemplos de modelos de intervenção para lidar com o trabalho infantil, incluindo
de Diálogo Social Tripartido. Atenção especial será dada aos setores e áreas onde
o trabalho infantil é especialmente prevalente: agricultura, trabalho doméstico,
indústrias extrativas, economia informal.
• Módulo 3: O que a cada um dos atores pode fazer para eliminar o trabalho infantil
isoladamente e em parceria, com vista a melhorar o impacto de suas ações e
acelerar os seus resultados. A Aliança 8.7 como Plataforma do Trabalho Infantil,
Parceria Internacional para Cooperação sobre Trabalho Infantil na Agricultura
(IPPCLA) etc.

METODOLOGIA
O curso consistirá num total de quinze (15) horas de aprendizagem a serem ministradas
à distância durante um período de três (3) semanas.
O curso incluirá as seguintes componentes de aprendizagem:
• Atividades de aprendizagem assíncrona na plataforma e-Campus, que
incluirão leituras obrigatórias, vídeos, módulos individualizados e avaliações de
conhecimento semanais;
• Atividades de aprendizagem síncronas que incluem sessões interativas ao vivo
(Webinares) e apresentações de vídeo envolventes efetuadas por especialistas
internacionais que trabalham na área do trabalho infantil, combinadas com
exercícios de grupo individuais e colaborativos, intercâmbio de experiências e
fóruns técnicos online no e-Campus.
• Trabalho de final de curso: Trabalho individual aplicável ao contexto dos/as
participantes.

AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO
Os/As participantes que concluírem com sucesso todas as avaliações de conhecimento
e a tarefa final receberão um Certificado de Participação.
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ESPECIALISTAS E TUTORIA
O curso será preparado e ministrado por uma equipe composta por um/a coordenador/a
de curso do CIF-OIT e especialistas na área.

PROCESSO DE INSCRIÇÃO
A OIT convidará formalmente representantes dos mandantes da OIT. A participação
no curso será gratuita para os representantes indicados. O processo de inscrição no
curso deverá ser feita online utilizando o seguinte link: https://oarf2.itcilo.org/DSB/
A2714653/pt o mais tardar até 29 de outubro.
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INFORMAÇÕES
PARA MAIS INFORMAÇÃO,
P O R FAV O R C O N TA C TA R
Centro Internacional de Formação da OIT
Normas Internacionais do Trabalho, Direitos no
Trabalho e Igualdade de Género (ILSGEN)
Viale Maestri del Lavoro, 10
10127 Turim – Itália
Giselle Mitton
T +39 011 693 6946
g.mitton@itcilo.org
www.itcilo.org
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