
  
 

 

 

 

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE TRABALHO DIGNO 

Os Chefes de Estado e de Governo dos países ibero-americanos, reunidos na cidade de La Antigua 
Guatemala, Guatemala, por ocasião da XXVI Cúpula Ibero-Americana: 

Para tornar realidade a nossa aspiração de alcançar sociedades mais integradoras, bem como um 
crescimento económico inclusivo, torna-se vital colocar como objetivo prioritário a luta pelo 
trabalho digno e, quando necessário, adaptar as instituições laborais e a legislação em vigor para 
o conseguir. 

Reconhecem a existência de novas formas de trabalho que podem gerar oportunidades para a 
criação de emprego e mobilidade profissional, bem como facilitar o acesso ao mercado de trabalho 
das pessoas, especialmente daquelas que se encontram em situação de maior vulnerabilidade. 

Neste sentido:  

Reafirmamos a necessidade de assegurar que as novas formas de emprego não incidam num 
aumento da informalidade, com piores condições de trabalho e níveis mais baixos de proteção 
social. É também essencial que continuemos a procurar vias para apoiar a redução da 
informalidade e que os países reforcem os quadros legislativos e as políticas públicas destinados 
à proteção social como um dos pilares do trabalho digno. 

Em conformidade com a premissa fundamental da referida Agenda de “não deixar ninguém para 
trás”, encorajamos a que se preste mais atenção às pessoas em maior risco de exclusão do 
mercado de trabalho. Os países ibero-americanos são conscientes de que, para aspirar a 
sociedades verdadeiramente inclusivas e sustentáveis, devem melhorar os sistemas de proteção 
social, sobretudo em situações de vulnerabilidade ou desigualdade, e adaptá-los às novas 
realidades do mercado de trabalho e às novas exigências sociais. Tudo isto, reconhecendo a 
importância da capacitação, formação contínua a adaptação profissional com uma visão de futuro.  

Continuaremos a enriquecer o banco de boas práticas sobre inspeção do trabalho na Ibero-
América como instrumento útil para a troca de experiência na matéria. 

Aceitamos o convite do Governo de Espanha, no contexto da iniciativa da OIT sobre o futuro do 
trabalho, e no seguimento dos trabalhos da X Conferência Ibero-Americana de Ministras e 
Ministros do Trabalho, Emprego e Segurança Social, realizada em La Antigua Guatemala nos dias 
18 e 19 de outubro de 2018, para uma Conferência de Ministras e Ministros do Trabalho da Ibero-
América sobre o futuro do trabalho, em Espanha, no dia 4 de março de 2019.”  


