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COMUNICADO DE IMPRENSA 

  
  
Os Estados-membros da CPLP reunidos em Turim, Itália, de 11 a 15 de 
dezembro de 2006, no âmbito da acção de formação em Combate ao 
Trabalho Infantil nos Países de Língua Portuguesa, promovida pelo OIT/IPEC, 
através do Centro de Formação de Turim, e na seqüência do Plano de Acção 
proposto na Conferência Combate a Exploração do Trabalho Infantil nos 
Países de Língua Portuguesa e posteriormente adoptado na reunião dos 
Ministros do Trabalho e Assuntos Sociais em Bissau em Setembro último, 
decidiram levar a cada um dos seus Estados as seguintes propostas para 
operacionalizar aquele Plano: 
  

1. Compromisso de cada Delegação em divulgar no respectivo País esta 
Nota de Imprensa. 

2. Nomeação do ponto focal sectorial em cada Estado-Membro. 
3. Criação ao nível da CPLP de um Grupo de Trabalho constituído pelos 

Pontos Focais Sectoriais. 
4. Formação: 

. dos pontos focais sectoriais em concepção de Planos de Acção 
Nacionais e em normas internacionais e procedimentos 
. de formadores para facilitar a replicação das formações em cada 
País. 

5. Realização de campanhas conjuntas de sensibilização em 2007,     
nomeadamente  no dia 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao 
Trabalho Infantil, alusivas ao tema do trabalho infantil perigoso de 
meninos e meninas na Agricultura. 

6. Criação de um portal específico para o trabalho infantil no portal da 
CPLP. 

7. Publicação e disseminação dos principais documentos da unidade 
estatística do Programa para eliminação do trabalho infantil (SIMPOC) 
da OIT em língua portuguesa. 

8. Realização do levantamento das fontes estatísticas e estudos 
qualitativos disponíveis nos Estados-Membros da CPLP, dando especial 
atenção aos grupos vulneráveis, meninas e órfãos de SIDA. 

9. Promoção da cooperação técnica multilateral entre Estados-Membros e 
entre estes e a OIT. 

10. Organização de visitas de boas práticas entre os Estados-
Membros. 

  
                         Feito em Turim, 15 de dezembro de 2006               
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