
 

Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social da Assembleia da República 

Dr. Feliciano Barreiras Duarte 

 

Assunto: Proposta de apresentação-debate sobre “O Futuro do Trabalho” 

 

É com muita honra que me dirijo a V. Exa. no sentido de propor a organização conjunta de uma 

apresentação-debate acerca da Iniciativa da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre “O 

Futuro do Trabalho” que gostaríamos que tivesse lugar na Assembleia da República. Tal 

apresentação poderia ocorrer em contexto de Comissão ou num evento autónomo que assumiria 

a forma que fosse por V. considerada como mais pertinente. 

 

A apresentação-debate que propomos insere-se no âmbito da reflexão que a OIT tem vindo a 

promover a nível nacional com vista a uma melhor compreensão das mudanças que estão a 

ocorrer no mundo do trabalho, tal como salientado pelo Diretor-geral da Organização no seu 

Relatório sobre o “O Futuro do Trabalho - Iniciativa do Centenário”[1] (anexo) que recolheu um 

apoio tripartido muito sólido na Conferência Internacional do Trabalho (CIT) de 2015.  

 

Após a fase de reflexão em curso, a OIT irá estabelecer, ainda em 2017, uma Comissão Global de 

Alto Nível com o objetivo de examinar o output dos diálogos nacionais que contribuirão para um 

Relatório a ser elaborado em 2018 que será posteriormente submetido à CIT de 2019, na qual se 

espera a adoção de uma Declaração do Centenário. 

 

Durante esta apresentação-debate, a OIT garantiria a presença de um(a) perito(a) que faria uma 

breve apresentação da Iniciativa do “Futuro do Trabalho”, após o que poderia haver lugar a uma 

sessão de perguntas e respostas com a participação dos Senhores(as) Deputados(as). 

 

Deve referir-se que a OIT-Lisboa tem vindo a promover atividades várias neste contexto que visam 

envolver não só os constituintes tripartidos mas também a comunidade académica e a sociedade 

civil. Dentro de estas, destaca-se a Conferência Internacional sobre o “Futuro do Trabalho” no 

âmbito das Comemorações do Centenário do Ministério do Trabalho que teve lugar no passado 

dia 19 de outubro bem como a simulação da CIT na Universidade de Coimbra com a participação 

de cerca de 300 estudantes. Ambos os eventos contaram com a presença do Senhor Diretor-geral 
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da OIT e do Senhor Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social tendo a primeira 

Conferência contado ainda com a participação do Senhor Primeiro-Ministro. Note-se que as 

posições expressas pelos participantes, nomeadamente pelo governo e pelos parceiros sociais, 

foram compiladas em atas que serão oportunamente remetidas pelo nosso Escritório à Sede da 

OIT em Genebra e que poderão ser ainda aprofundadas durante a próxima Reunião Regional 

Europeia da OIT (Istambul, outubro de 2017). 

 

Para além dos dois eventos referidos, a OIT-Lisboa e o Conselho Económico e Social (CES) uniram-

se no passado dia 30 de junho num encontro-debate sobre “O Futuro do Trabalho” com a 

participação dos Senhores(as) Membros do Plenário do CES bem como dos Senhores(as) Árbitros 

dos Tribunais Arbitrais que funcionam no Conselho.  

 

Acreditamos que a apresentação-debate objecto desta missiva seria uma excelente oportunidade 

para os Grupos Parlamentares expressarem as suas preocupações relativamente aos quatro temas 

analisados no Relatório sobre “O futuro do trabalho - Iniciativa do Centenário” acima mencionado, 

nomeadamente i) trabalho e sociedade; ii) empregos dignos para todos; iii) organização do 

trabalho e produção; e iv) governação do trabalho bem como sobre quaisquer outros temas 

considerados relevantes pelos Senhores(as) Deputados(as). De forma a garantir o envio atempado 

das reflexões que venham a ser recolhidas à Sede da OIT, sugerimos que esta iniciativa tivesse 

lugar em finais de março ou princípios de abril. 

 

 

Esperando que a nossa proposta possa merecer a melhor atenção de V. Exa., subscrevo-me com 

os meus melhores cumprimentos, 

 

Lisboa, 27 de Fevereiro de 2017 

 

 

Mafalda Troncho 

Diretora da OIT-Lisboa  
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[1] Anexo e disponível em português no portal da OIT-Lisboa em 

http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/cit104_relatoriodiretorfinal.pdf 

 

 

Mafalda Troncho 

Directora  

OIT-Lisboa 

tel - 00351213173440 
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