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0 respeito da liberdade sindical 6 uma exig@nciafundamental e
indispensiivel para a Organizaqdo Internacional d o Trabalho, dada a
caracteristica essencial da sua estrutura - o tripartismo - e as funqdes capitais
que, por virtude da Constituiqdoe dos instrumentos da OIT, as organizaqdes
de trabalhadores e de empregadores t@mde exercer dentro dela e nos
diversos Estados membros.
Sem liberdade sindical, ou seja sem organizaqdes de trabalhadores e
de empregadores independentes, representativas e beneficiando dos direitos
e das garantias necesshrias para promover os direitos dos seus aderentes e
o bem-estar de todos, o principio do tripartismo fica viciado, ou at6 perde a
sua substincia, e a perspectiva de maior justiqa social 6 gravemente afectada.
Como o reafirma a Declaraqbo de Filad6lfia,"a liberdade de associaq5oU
- ou liberdade sindical - "6 uma condi@o indispens&vel para um progress0
constante". A Declara@o especifica em conclus50 que a aplicaqdo desses
principios "interessa a totalidade do mundo civilizado".
Dentro desta perspectiva, ao considerar que a liberdade sindical 6
uma das principais garantias da paz e da justica social, compreende-se
facilmente que a OIT tenha adoptado um conjunto de convenq6es - cujas
mais importantes foram amplamente ratificadasl -,de recomendaqdes e de
resoluqdes, que constituem a nivel internacional a fonte de referencia mais
abundante neste campo, e que, al6m dos mecanismos gerais de controle,
tenha instituido u m procedimento especial destinado a proteger
eficientemente os direitos sindicais. Este procedimento permite que n50 s6
os governos dos Estados membros, como tamb6m as organizaqdes de
trabalhadores e de empregadores, apresentem queixas contra um governo,
mesmo que esse governo nbo tenha ratificado as convenfdes sobre a
1
Em 15 de Setelnbro de 1994, a conven@o (nQ87) sobre a liberdade sindical e a p r o t e c ~ j o
d o direito sindical, 1949, tinha recebido 110 ratificagdes e a convenqio (ng 98) sobre o direito d e
sindicalizaq5o e de negociacio colectiva, 1949, 124.

liberdade sindica12.E o resultado de negociaq6es e acordos entre o Conselho
de administrafiio da OIT e o Conselho econdmicoe social das Naq6es Unidas,
que conduziram em 1950 21 criafio da Comissiio de investigaqiio e d e
conciliaq50 em materia de liberdade sindical; um ano depois, em 1951, o
Conselho de administraqiio instituiu o Comite da liberdade sindical. Pode
afirmar-se sem medo de receber desmentido, que esse comite 6 hoje em dia
o organism0 internacional que beneficia da mais ampla autoridade a nivel
mundial em materia de promof50 e de defesa da liberdade sindical. A
extraordinhria diversidade dos casos apresentados pelas organizaq6es de
trabalhadores e de empregadores (mais de MOO), a sua composiqiio
tripartida, a independhcia do seu presidente, a sua possibilidade de instruir
queixas contra Estados que n i o ratificaram as convenq6es da OIT sobre a
materia, a ineghvel imparcialidade dos seus procedimentos, a rapidez corn
que examina os casos, a unanimidade que caracteriza as suas decis6es e a
elaboraqiio de um conjunto de principios sobre os problemas sindicais
fundamentais que completam as normas da OIT constituem caracteristicas
particularmente originais em direito internacional: conferiram ao Comite
uma autoridade e uma credibilidade que se foram afirmando com o correr
dos anos. Desta forma, muito alem da eficiencia das recomendaqbes
formuladas pel0 comite acerca de diversos casos concretos (1150 aplicaq5o
de penas de morte, libertafio de sindicalistas, anulagiio de decis6es d e
dissoluqiio de sindicatos, devolu@o de bens aos sindicatos, etc.), os principios
que foi criando com base nas conven@es, recomendaf6es e resolufdes da
Conferencia internacional do trabalho influenciaram as legislafdes nacionais,
inspiraram decis6es judiciais, orientaram as inspecg6es do trabalho e
facilitaram a resoluqiio de graves conflitos laborais.
VBo os nossos agradecimentos ao Servigo da liberdade sindical, e em
particuIar aos Srs. Alberto Odero e Horacio Guido, funcioniirios do servifo,
que prepararam esta publicaqiio, que retine a maior parte dos textos da OIT
sobre a liberdade sindical e a negocia@o colectiva e apresenta os diversos
procedimentos que se podem lanqar para promover a sua aplicafiio.
E tamb6m uma coincidhcia feliz que este trabalho - fruto de uma
cooperaqiio estreita entre o Departamento das normas internacionais do
trabalho e o Gabinete das actividades para os trabalhadores - seja publicado
no momento em que a Organizafdo internacional do Trabalho acaba de
celebrar o seu 75" anivershrio. Realfa a contribuiqiio mais que valiosa da
Organizaqiio e dos seus 6rgiios de control0 em favor da liberdade sindical
como instrumento privilegiado de justiqa social e de paz.
Hector G. Bartolomei de la Cruz,
Director do Departamento
das normas internacionais
do trabalho

Giuseppe Querenghi,
Director do Gabinete
das actividades
para os trabalhadores

z Pelo simples facto que se afiliaram B Organiza~IoInternacional d o Trabalho, os Estados
membros tGm a obriga@o de respeitar os principios contidos na sua Constitui@o, nomeadamente aqueles relativos A liberdade sindical.
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PARTE I

NORMAS DA OIT EM MATERIA DE LIBERDADE SINDICAL
E DE R E L A ~ O E SPROFlSSlONAlS

TEXTOS CONSTlTUClONAlS DA 01T
RELATIVOS A LIBERDADE SlNDlCAL
E A NEGOCIAGAO COLECTIVA

Considerando que a paz universal e duradoura s6 se pode basear na
justiga social;
Considerando que existem condigbes de trabalho implicando para
grande nl3mero de pessoas injustiga, misQia e privagbes, o que provoca tal
descontentamento que a paz e a harmonia universais estio em perigo, e
considerando que 6 urgente melhorar essas condic6es: por exemplo, no
relativo 2 regulamentaq50 das horas de trabalho, 2 fixa~%o
de uma duragzo
miixima do dia e da semana de trabalho, ao recrutamento da m5o-de-obra,
2 luta contra o desemprego, 2 garantia de um saliirio assegurando condigbes
de existencia adequadas, 2 protecg5o dos trabalhadores contra as doengas
gerais ou profissionais e os acidentes de trabalho, 21 protecgiio das criangas,
dos adolescentes e das mulheres, As pensbes de velhice e de invalidez, 2I
defesa dos interesses dos trabalhadores ocupados no estrangeiro, 2 afirmagio
do principio cca trabalho igual, sal6rio iguab, 2I afirmaggo do principio da
liberdade sindical, A organizagio do ensino profissional e tkcnico e a outras
medidas aniilogas;
Considerando que se uma nag50 n%oadoptar um regime de trabalho
realmente humano, esta omissio obstaculiza os esforgos das demais nagbes
que desejam melhorar a condiqio dos trabalhadores nos seus pr6prios paises;
As Altas Partes Contratantes, movidas por sentimentos de justiga e
1

vezes.

0 texto da Constituiqio data de 1919, mais foi posteriormente modificado numerosas

de humanidade, assim como pel0 desejo de assegurar uma paz mundial
duradoura, e com vista a alcangar os objectivos enunciados neste preiimbulo,
aprovam a presente Constituigio da Organizag50 internacional do Trabalho:

Artigo 1
1.
Funda-se uma organizaggo permanente encarregada de
trabalhar para realizar o programa exposto no preimbulo da presente
Constituiggo e na Declaragzo relativa aos fins e objectivos da Organizag50
internacional do Trabalho, que foi adoptada em Filadelfia em 10 de Maio de
1944 e cujo texto estd anexo 21 presente ConstituigHo.

Artigo 3
A Conferencia geral dos representantes dos Estados membros
1.
realizard sess6es quando necessdrio, mas pel0 menos uma vez por ano. Serd
cornposta por quatro representantes de cada Estado membro, dos quais
dois seriio delegados do governo e os dois outros representargo respectivamente por um lado os empregadores e por outro lado os trabalhadores
de cada Estado membro.
Cada delegado poder6 estar acompanhado por conselheiros
2.
tecnicos, cujo nljmero poderd ser no m6ximo de dois para cada tema inscrito
na ordem de trabalhos da sessHo. Quando os temas de especial interesse
para as mulheres devem ser discutidos na Confer@ncia,pel0 menos uma
das pessoas designadas como conselheiros tecnicos deve ser uma mulher.
0 s Estados membros obrigam-se a designar delegados e
5.
conselheiros tecnicos n%ogovernamentais em acordo com as organizagges
profissionais mais representativas tanto dos empregadores como dos
trabalhadores do pais considerado, sob reserva que tais organizagdesexistam.
8.
0 s nomes dos delegados e dos seus conselheiros tecnicos ser%o
comunicados ao Secretariado da Organizaggointernacional do Trabalho pel0
governo de cada Estado membro.
0 s poderes dos delegados e dos seus conselheiros tecnicos sera0
9.
sujeitos a verificagiio pela Conferencia, que poder6, por maioria dos dois
tergos dos votos dos delegados presentes, recusar a admissgo de qualquer
delegado ou qualquer conselheiro tecnico que, na sua opini50, n%otenha
sido designado em conformidade com o presente artigo2.
z 0 s artigos 5 e 26 do Regulamento da Conferhcia internacional do Trabalho regem o
procedimento de protesto quanto ri designa~iode urn delegado ou de um conselheiro tknico e o seu texto se
reproduz a seguir:
(Continua na prig. 5)

DeclaragSo de Filadelfia
A Conferencia geral da Organizagiio Internacional do Trabalho,
reunida em Filadelfia em sua vigesima-sexta sessiio, adopta, no dia dez de
Maio de 1944, a presente Declarag50 dos fins e objectivos da Organizaq50
Internacional do Trabalho, assim como os principios dos quais se deveria
inspirar a politica dos seus Estados membros.

A Conferencia afirma novamente os principios fundamentais nos
quais esth baseada a Organizagiio e, em particular, os seguintes:
o trabalho n5o 6 uma mercadoria;
a)
a liberdade de express50 e de associag50 6 uma condig50 indispensdvel
b)
para um progresso constante;
a pobreza, onde quer que exista, constitui um perigo para a prosperiC)
dade de todos;
a luta contra a necessidade deve continuar com uma energia incanshd)
vel dentro de cada nag50 e por um esforfo internacional continuo e
concertado no qual os representantes dos trabalhadores e dos empregadores, cooperando numa base de igualdade com os representantes
dos governos, participam em discuss6es livres e em decis6es de tip0
democrhtico, com o objectivo de promover o bem comum.

Convicta que a experisncia demonstrou claramente quanto veridica
era a declaragiio constando da Constituigiio da Organizagio internacional
do Trabalho, segundo a qual uma paz duradoura s6 se pode basear na justiga
social, a Conferencia afirma que:
todos os seres humanos, seja qual for a sua raga, o seu credo ou o seu
a)
sexo, t@mdireito a procurar o seu progresso material e o seu desenvolvimento espiritual com liberdade e dignidade, seguranga econdmica
e igualdade de oportunidades;

'(Continuagio rio nota)
Artigo 5
1. A Conferhcia, por proposta da Comissio de propostas, designa uma Comissio de
verificagio de poderes composta por um delegado governamental, urn delegado dos
empregadores e um delegado dos trabalhadores.
2. A Comissio de verificagio de poderes exarnina os poderes dos delegados e dos
seus conselheiros tkcnicos, assim como quaisquer protestos referentes a esses poderes, em
conformidade corn as disposigdes da secgio B da parte 11.
Artigo 26
1 . 0 s poderes dos delegados e conselheiros tkcnicos slo depositados no Secretariado
da Organizaglo internacional do Trabalho no mais tardar quinze dias antes da data prevista
para a abertura da sessio da ConferGncia.
2. 0 Presidente do Conselho de administragiio redige um relatdrio sumsrio sobre os
poderes e apresenta-o, junto com os poderes, para exame dos delegados na vkspera da sessio
de abertura. Este relatdrio 6 anexado B acta da sessio de abertura.

b)

C)

d)

e)

a realizafgo das condiqdes permitindo de chegar a este resultado deve
constituir o objectivo central de qualquer politica nacional e internacional;
todos os programas de acf5o e medidas tomadas a nivel nacional e
internacional, nomeadamente nos campos econ6mico e financeiro,
devem ser apreciadas desde esse ponto de vista e s6 ser aceites na
medida em que parefam de natureza a favorecer, e nHo a prejudicar,
o cumprimento deste objectivo fundamental;
compete h Organizaqiio Internacional do Trabalho examinar e considerar, tendo em conta este objectivo fundamental, quaisquer programas de ac@o e medidas internacionais de tip0 econdmico e financeiro;
ao cumprir as fun@es que lhe s5o confiadas, a OrganizagZo Internacional do Trabalho, depois de levar em conta todos os factores econ6micos e financeiros pertinentes, pode incluir nas suas decisges e recomendafdes todas as disposi@es que considerar adequadas.

A Comisslo de verificaqlo de poderes constituida pela Conferencia em virtude
3.
do artigo 5 do Regulamento examina qualquer protesto relativo designaqio de um delegado
ou de um conselheiro t6cnico que se tiver comunicado ao Secretlrio geral.
4.

Nlo se admitem protestos nos seguintes casos:

se o protesto nlo for comunicado ao Secretlrio geral dentro de um prazo de setenta e
duas horas a partir das 10 horas da manhl do dia de publicaqlo, na Acta provisdria da
reuniio, do nome e das funqdes da pessoa cuja designaqlo 6 alvo de protesto. Contudo,
os prazos mencionados podem ser prolongados pela Comisslo de verificaqlo de poderes quando se trata de protestos relativos B desigaqlo de urn delegado ou conselheiro
tecnico de um pais distante;
se os autores do protesto forem an6nimos;
se o autor do protesto for conselheiro t6cnico do delegado contra a designaqlo do qua1
se apresenta o protesto;
se o protesto se referir a factos ou alegaqdes que a Conferencia j l examinou anteriormente e declarou nlo pertinentes ou nlo fundamentados num debate e numa decislo
relativos a factos ou alegaqdes identicos.

5.

0 procedimento para decidir se um protesto 6 admissive16 o seguinte:

a Comisslo de verifica~iode poderes examina, para cada protesto, se este nlo 6 admissivel por qualquer dos motivos mencionados no parigrafo 4;
se a decisiio da Comisslo quanto ?i admissibilidade de urn protesto for unlnime, a sua
decisio 6 definitiva;
sea sua decislo quanto ?i admissibilidade de um protesto niio for unlnime, a Comisslo
transmite o caso B Conferhcia que, apds exame da acta dos debates da Comisslo,
bem como de um relat6rio sobre o parecer da maioria e da minoria dos membros, decide, sem nova discussiio, acerca da admissibilidade do protesto.
6.
Cada vez que um protesto n i o for declarado inadmissivel, a Comisslo de
verificaqio de poderes examina se o protesto se justifica e apresenta de urgencia um relatdrio
sobre o protesto B Conferencia.
(Continua na pig. 7)

I11
A Conferencia reconhece a obrigagzo solene da Organizagzo
Internacional do Trabalho de fomentar, entre todas as n a ~ b e sdo mundo,
programas destinados a:
conseguir o pleno emprego e a elevagzo dos niveis de vida;
empregar trabalhadores em ocupaf6es em que possam ter a satisfag50
de utilizar da melhor forma possivel as suas competencias e conhecimentos e de contribuir ao mdximo para o bem-estar comum;
proporcionar, como meio para conseguir chegar a este objectivo e com
garantias adequadas para todos os interessados, possibilidades de formag50 e meios facilitando as transferencias de trabalhadores, incluindo as migragbes de m5o-de-obra e de colonos;
adoptar, em materia de salArios, de duragzo de trabalho e demais condigbes de trabalho, medidas destinadas a garantir a todos uma distribuiggo justa dos frutos do progress0 e um saldrio minimo vital para
todas as pessoas que tern emprego e necessitam este tip0 de protecgiio;
conseguir o reconhecimento efectivo do direito de negocia@o colectiva e a cooperaggo dos empregadores e dos trabalhadores para melhorar continuamente a organizag80 da produgzo, bem como a colabora@o dos trabalhadores e dos empregadores na elaboragbo e aplicagiio
da politica social e econ6mica;
estender as medidas de seguranga social para assegurar um rendimento de base a todos aqueles que necessitam tal protecg50, bem como
assistencia medica completa;
proteger adequadamente a vida e a sa6de dos trabalhadores em todas
as ocupagbes;
proteger a infancia e a maternidade;
fornecer niveis adequados de alimentagzo, alojamento e meios de recreio e de cultura;
garantir oportunidades educativas e profissionais iguais.
(Continuaqio da nota)

7.
Se a Comisslo de verificaqlo de poderes ou um dos seus membros apresentar
um relatdrio recornendando que a ConferGncia recuse admitir um delegado ou um
conselheirot~cnico,o Presidente apresentarh essa proposta B ConferPncia para decislo e a
Conferencia poderg, caso considere que determinado delegado ou determinado conselheiro
t6cnico nlo foram nomeados em conformidade com as disposiq5es da Constituiqlo, recusar
por maioria de dois terqos dos votos dos delegados presentes a admisslo desse delegado ou
desse conselheiro tecnico, em conformidade com o parhgrafo 9 do artigo 3 da Constituiqlo. 0 s
delegados em favor da recusa de admisslo do delegado ou do conselheiro tkcnico votarlo
"sim"; os delegados opostos I? recusa de admisslo do delegado ou do conselheiro tecnico
votarHo "nlo".

8.
0 delegado ou o conselheiro tecnico cuja designaqlo foi alvo de um protest0
conserva os mesmos direitos que os demais delegados e conselheiros tecnicos at6 decisiio
definitiva acerca da sua admissHo.

Convicta que uma utilizaq50 mais completa e mais ampla dos recursos
produtivos do mundo, necesshria para cumprir os objectivos enunciados
na presente Declarag50, pode ser assegurada graqas a uma ag5o eficaz a
niveis internacional e nacional, e nomeadamente graqas a medidas destinadas
a promover a expans50 da produq5o e do consumo, a evitar flutuag6es
econ6micas graves, a realizar o progress0 econ6mico e social das regi6es
menos desenvolvidas, a assegurar maior estabilidade dos preqos mundiais
das matQias primas e dos produtos alimenticios bdsicos e a promover um
comercio internacional com volume elevado e constante, a ConferPncia
promete a colaboraq50plena da Organizaqio internacional do Trabalho com
todos os organismos internacionais aos quais se poderh confiar uma parte
de responsabilidade nesta grande tarefa, bem como no melhoramento da
saGde, da educaq5o e do bem-estar de todos os povos.

A Conferhcia afirma que os principios enunciados na presente
Declarag50 sio perfeitamente aplicdveis a todos os povos do mundo e que,
ainda que as suas modalidades d e aplicaq50 tenham d e levar e m
considerag50 o grau de desenvolvimento social e econ6mico de cada povo,
a sua aplicaq5o progressiva aos povos que ainda s5o dependentes, assim
como hqueles que chegaram a governar-se por si mesmos, interessa a totalidade do mundo civilizado.

CONVENCOES E RECOMENDACOES
RELATIVAS A LIBERDADE SlNDlCAL
E A NEGOCIACAO COLECTIVA
(Extractos corn todas
as disposi~6esde fundo)

ConvenqPo (nQ11) sobre o direito de associaq50 (agricultura), 1921
A Conferhcia geral da Organizaqgo internacional do Trabalho,
Convocada para Genebra pel0 Conselho de administraqio do Secretariado da Organizagio internacional do Trabalho, e tendo-se ai reunido a 25 de Outubro de 1921, na sua terceira sessdo;
Ap6s ter decidido adoptar diversas propostas relativas aos direitos
de associaq50 e de coligaq5o dos trabalhadores agricolas, materia inserida no quarto ponto da ordem do dia da sessdo, e
Ap6s ter decidido que estas propostas tomassem a forma de uma
convenq5o internacional,
adopta a convenfiio que segue, que sera chamada Convenqio sobre o direito
de associaggo (agricultura), 1921, a ratificar pelos Estados membros da
OrganizaqZo Internacional d o trabalho, conforme as disposiqbes da
Constituiqgo da Organizaqio Internacional do Trabalho:
Artigo 1
Todos os Estados membros da OrganizaqGo internacional do Trabalho
que ratifiquem a presente Convenqdo compromete-se a assegurar a todas
as pessoas trabalhando na agricultura os mesmos direitos de associaqZo e
de coligaqio dos trabalhadores da industria e a ab-rogar qualquer disposiq50
legislativa ou outra que tenha como efeito a restriqio destes direitos corn
respeito aos trabalhadores agricolas.

Convengio (ng 84) sobre o direito de associagio (territorios nCo
metropolitanos), 1947
A Confercncia geral da OrganizagBo internacional do Trabalho,
Convocada para Genebra pelo Conselho de administrag50 do Secretariado da Organiozag50 internacional do Trabalho, e tendo-se ai reunido a 19 de Junho de 1947, na sua trigesima sess5o;
Ap6s ter decidido adoptar diversas propostas relativas aos direitos
de associaq50 e A resolug50 dos conflitos de trabalho nos territ6rios
n5o metropolitanos, materia inserida no terceiro ponto da ordem do
dia da sess5o;
Ap6s ter decidido que estas propostas tomassem a forma de uma
conven$io internacional,
adopta no dia onze de Julho de mil novecentos e quarenta e sete a convengdo
que segue, que serd chamada Convenf50 sobre o direito de associagdo
(territ6rios n5o metropolitanos), 1947.

Artigo 1
A presente convengdo aplica-se aos territ6rios n5o metropolitanos.
Artigo 2
0 direito dos empregadores e dos assalariados de se associarem com
vista a quaisquer objectivos n5o contrdrios As leis sera garantido por medidas
adequadas.
Artigo 3
Ser5o adoptadas todas as medidas prdticas e possiveis para assegurar
2s organizagbes sindicais que representam os trabalhadores interessados o
direito de assinar convengbes colectivas com empregadores ou com
organizag6es de empregadores.
Artigo 4
SerHo adoptadas todas as medidas prdticas e possiveis para consultar
os representantes das organizagbes de empregadores e de trabalhadores
acerca da instituig50 e da aplicag5o de disposiqbes destinadas a assegurar a
protecg50 dos trabalhadores e o cumprimento da legislag50 do trabalho e
para os associar a essas tarefas.
Artigu 5
Todos os procedimentos de exame dos conflitos entre empregadores
e trabalhadores ser5o t5o simples e t5o rdpidos quanto possivel.
Artigo 6
1.
Empregadores e trabalhadores serdo encorajados a evitar
conflitos el se os houver, a resolverem-nos equitativamente por meio de
concilia@o.

Por conseguinte, serdo adoptadas todas as medidas prhticas e
2.
possiveis para consultar os representantes das organizagbes de empregadores
e de trabalhadores e para os associar ao estabelecimento e ao funcionamento
dos organismos de conciliagZo.
Sob reserva do funcionamento destes organismos, competirh
3.
a funcionkios pliblicos proceder ao exame dos conflitos, esforgar-se por
encorajar a conciliaqZo e ajudar as partes a chegarem a uma solug50
equitativa.
4.
Quando for pritico e possivel, funcionhrios serdo adstritos
especialmente a estas fungbes.

Artigo 7

1. SerZo instituidos o mais depressa possivel m6todos de resolugdo
dos conflitos entre empregadores e trabalhadores.
2. Representantes dos empregadores e dos trabalhadores
interessados, incluindo representantes das suas organizagbes respectivas,
se as houver, serdo associados, tanto quanto possivel, B aplicagdo desses
m&odos, na forma e na medida fixadas pela autoridade competente, mas
em todo caso em igual nfimero e na base de igualdade.
Artigo 8
No relativo aos territ6rios mencionados pel0 artigo 35 da
1.
Constituiqdo da Organizagdo internacional do Trabalho, tal como foi
emendada pel0 Instrumento de emenda da Constituigdo da Organizagdo
internacional do Trabalho, 1946, com exclusZo dos territ6rios visados pelos
parhgrafos 4 e 5 desse artigo assim emendado, qualquer Estado membro
da Organizagdo que ratifique a presente convenqdo deve comunicar ao
Director geral do Secretariado do Organizagdo internacional do Trabalho,
dentro do mais breve prazo possivel ap6s ratificagao, uma declarag50 dando
a conhecer:
a)
os territ6rios nos quais se compromete a que as disposigbes da convengdo sejam aplicadas sem modificagao;
os territ6rios nos quais se compromete a que as disposigbes da conb)
venq5o sejam aplicadas com modificagbes, e em que consistem essas
modificagbes;
os territ6rios nos quais a convengdo 6 inaplichvel e, nesses casos, os
c)
motivos pelos quais 6 inaplicAve1;
os territ6rios relativamente aos quais reserva a sua decisZo.
d)
2.
0 s compromissos mencionados nas alineas a) e b) do parhgrafo
1do presente artigo ser5o considerados fazer parte integrante da ratificagdo
e ter5o efeitos idhticos.
3.
Qualquer Estado membro poder6 renunciar, mediante nova
declaragdo, A totalidade ou a parte das reservas contidas na sua declaraggo
anterior em virtude das alineas b), c) ou d) do parigrafo 1do presente artigo.

4.
Qualquer Estado membro poderh, durante os periodos em que
a presente convengdo pode ser denunciada em conformidade com as
disposig6es do artigo 14, comunicar ao Director geral nova declaragdo
modificando qualquer outro aspecto dos termos de uma anterior declara@o
e dando a conhecer a situagdo em determinados territ6rios.

Artigo 9

1.
Quando os temas tratados pela presente convengdo entram
no ambit0 da compethcia pr6pria das autoridades de um territ6rio ndo
metropolitano, o membro responsavel pelas relag6es internacionais desse
territbrio, em acordo com o govern0 do territ6rio em causa, poderh
comunicar ao Director geral do Secretariado da Organizaggo internacional
do Trabalho uma declaraggo de aceitagdo, em nome desse territbrio, das
obrigag6es da presente convengdo.
2.
Uma declaragdo de aceitagdo das obrigaq6es da presente
convengdo pode ser comunicada ao Director geral do Secretariado da
Organizagdo internacional do Trabalho:
a)
por dois ou vdrios Estados membros da Organizagdo para um territ6rio colocado sob a sua autoridade conjunta;
por qualquer autoridade internacional responsdvel pela administragdo
b)
de um territdrio por virtude das disposig6es da Carta das Nag6es
Unidas ou de qualquer outra disposiqdo vigente, em relagdo a esse
territ6rio.
3.
As declaragdes comunicadas ao Director geral do Secretariado
da Organizacdo internacional do Trabalho em conformidadecom as disposig6es
dos parhgrafos anteriores do presente artigo devem indicar se as disposigbes
da convengdo serdo aplicadas no territ6rio com ou sem modificag5es; quando
a declaraggo indica que as disposig6es da convengdo se aplicam sob reserva de
modificag6es, deve especificar em que consistem essas modificag6es.
4.
0 Estado membro ou os Estados membros ou a autoridade
internacional interessados poderdo renuriciar total ou parcialmente por
declaraggo posterior ao direito de invocar uma modificagdo indicada em
declarag50 anterior.
0 Estado membro ou os Estados membros ou a autoridade
5.
internacional interessados poderdo, durante os periodos em que a convenggo
pode ser denunciada segundo as disposig6es do artigo 14, comunicar ao
Director geral nova declaragdo modificando qualquer outro aspecto dos
termos de uma anterior declaragdo e dando a conhecer a situagdo no relativo
a aplicagdo desta convenc;do.
Artigo 10

No relativo a um territ6rio para o qua1 uma declaragdo especificando
modificag6es As disposiq6es da presente convengdo esth em vigor, os
relat6rios anuais sobre a aplicag5o da convengdo indicardo em que medida
se registou qualquer progress0 abrindo a via 5 renQncia ao direito de invocar
as modificag6es em causa.

Artigo 11
Se tal estiver previsto numa convenqiio posteriormente adoptada pela
Conferencia e relativa a uma ou vdrias materias tratadas na presente
convenqiio, as disposig6es d a presente convenqiio que estiverem
especificadas na convenqiio citada em primeiro lugar deixario de aplicar-se
a qualquer territ6rio a respeito do qua1 se tiver comunicado ao Director
geral do Secretariado da Organizaqiio internacional do Trabalho:
a)
ou uma declaraqiio de compromisso que as disposiq6es da convenqiio
citada em primeiro lugar ser5o aplicadas em conformidade com o
pardgrafo 2 do artigo 35 da Constituigiio da Organizaqio internacional
do Trabalho, tal e como foi emendada pel0 Instrumento de emenda
da Constituiqiio da Organizagiio internacional do Trabalho, 1946;
ou uma declaraqio de aceitaqiio das obrigaq6es dessa mesma convenb)
qiio, feita em conformidade com o pardgrafo 5 do artigo 35 j5 citado.
Artigo 12
As ratificaq6es formais da presente convenqiio seriio comunicadas ao
Director geral do Secretariado da Organizaqiio internacional do Trabalho e
registadas por ele.
Convenqiio (n' 87) sobre a liberdade sindical e a proteqc50
do direito sindical, 1948
A Conferencia Geral da Organizaqiio internacional do Trabalho:
Convocada em Siio Francisco pel0 Conselho de administraqiio do
Secretariado da Organizaqiio internacional do Trabalho e reunida em
17 de Junho de 1948, em sua trigesima primeira sessiio;
Tendo decidido adoptar, na forma de convengiio, propostas relativas
& liberdade sindical e a protecgiio do direito sindical, tema que constitui
a setima questio da ordem do dia da reuniiio;
Considerando que o prehmbulo & Constituiqiio da Organizaqiio
internacional do Trabalho declara que "o reconhecimento do principio
da liberdade sindical constitui um meio de melhorar as condiq6es de
trabalho e de promover a paz";
Considerando que a DeclaraqBo de Filadelfia reafirma que "a liberdade
de express50 e de associaqiio 6 condiqiio essencial para a continuidade
do progresso";
Considerando que a ConferGncia internacional do Trabalho, em sua
trigesima reuniio, adoptou, por unanimidade, os principios em que
deve fundamentar-se a regulamentaqiio internacional;
Considerando que a Assembleia geral das Nag6es Unidas, em sua
segunda reuniiio, endossou esses principios e solicitou & Organizagiio
internacional do Trabalho que desse continuidade aos seus esforqos
para tornar possivel a adopqiio d e uma ou vhrias convenq6es
internacionais, adopta, no dia nove de Julho de mil novecentos e

quarenta e oito, a seguinte convengiio que serd chamada Convenqio sobre
a liberdade sindical e a protecqiio do direito sindical, 1948:

PARTEI. LIBERDADE
SINDICAL
Artigo I
Todos os Estados membros da Organiza~dointernacional do Trabalho,
nos quais vigora a presente Convengio, comprometem-se a tornar efectivas
as disposiqbes seguintes:
Artigo 2
Trabalhadores e empregadores, sem distingio de qualquer especie,
teriio o direito de constituir, sem previa autorizagdo, organizaqbes de sua
pr6pria escolha e, sob a unica condigiio de observar seus estatutos, a elas se
filiarem.
Artigo 3
1.
As organizaqbes de trabalhadores e de empregadores teriio o
direito de elaborar seus estatutos e regulamentos, eleger livremente seus
representantes, organizar a sua administragdo e actividades e formular os
seus programas de acgdo.
2.
As autoridades pQblicasabster-se-50 de qualquer intervengiio
que possa limitar esse direito ou afectar o seu exercicio legal.
Artigo 4
As organizagbes de trabalhadores e de empregadores ndo estariio
sujeitas a dissoluqio ou suspensio por autoridade administrativa.
Artigo 5
As organizagbes de trabalhadores e de empregadores terio o direito
de constituir federaqbes e confederaqbes, e de a elas se filiarem, e qualquer
organizaqiio, federagiio ou confederagdo terd o direito de se filiar a
organizaqbes internacionais de trabalhadores e de empregadores.
Artigo 6
0 disposto nos Artigos 2,3 e 4 desta Convengdo aplica-se a federaqbes
e confederaqbes de organizaqbes de trabalhadores e de empregadores.
Artigo 7
A aquisigdo de personalidade juridica por organizagbes d e
trabalhadores e de empregadores, federaqbes e confederaqbes niio estard
sujeita a condigbes que restrinjam a aplicaqiio do disposto nos artigos 2,3 e
4 desta Convenqio.
Artigo 8
No exercicio dos direitos providos nesta Convenqiio,
1.
trabalhadores, empregadores e suas respectivas organizagbes, da mesma

forma que outras pessoas ou colectividades organizadas, devergo observar
a legalidade;
A legislag50 nacional n5o deverii prejudicar nem ser aplicada
2.
de mod0 a prejudicar as garantias previstas nesta Conveng50.

Artigo 9
A legislag50 nacional definir6 a medida em que se aplicar5o As
1.
forgas armadas e A policia as garantias providas nesta Conveng50.
Nos termos do principio estabelecido no par6grafo 8 do artigo
2.
19 da Constituiggo da Organizag50 internacional do Trabalho, a ratificag50
desta Convenq5o por um Estado membro n5o ser6 tida como derrogat6ria
de lei, sentenga, costume ou acordo jii existentes que outorguem As forgas
armadas e A policia qualquer direito garantido por esta Conveng50.

Artigo 10
Nesta Convengso, o termo "organizag5oUsignifica todas as organizagbes de trabalhadores ou de empregadores que tenham como finalidade
a promog5o e a defesa dos interesses dos trabalhadores ou dos empregadores.
11. PROTECCAO
PARTE
DO DIREITO
SINDICAL
Artigo 11
Todos os Estados membros da Organizag50internacional do Trabalho,
nos quais vigore a presente ConvenqZo, comprometem-se a adoptar todas
as medidas necessiirias e adequadas para assegurar aos trabalhadores e aos
empregadores o livre exercicio do direito sindical.
PARTE
111. DISPOSICOES
GERAIS
Artigo 12
1.
Com relag50 aos territ6rios referidos n o artigo 35 da
Constituig50 da Organizag50 internacional do Trabalho, rectificado pel0
Instrumento de emenda da ConstituigZo da Organizaq50 internacional do
Trabalho, de 1946, ressalvados os territ6rios a que se referem os pariigrafos
4 e 5 do artigo rectificado, todos os Estados membros da Organizag50 que
ratificarem esta Conveng50 remetergo ao Director geral do Secretariado da
Organizag50 internacional do Trabalho, juntamente com o instrumento de
ratificaqfio, ou t50 logo seja possivel, declaraq50 que especifique:
os territ6rios a respeito dos quais se compromete a aplicar, sem moa)
dificagbes, as disposig6es da Convengio;
os territ6rios a respeito dos quais se compromete a aplicar, com mob)
modificag6es, as disposi~6esda ConvengZo, detalhando a natureza
dessas modifica@es;
os territ6rios a respeito dos quais considera inaplic6vel a Conveng5o
c)
e, nesse caso, as razdes dessa inaplicabilidade;

d)

os territbrios a respeito dos quais pospde a sua decisso.

2.
0 s compromissos a que se referem as alineas a) e b) d o
parhgrafo 1 deste artigo serdo considerados parte integrante da ratificaqso
e produzir50 os mesmos efeitos.
3.
Qualquer Estado membro, com base nas alineas a), b) e c) do
parhgrafo 1 deste artigo, poderi cancelar, em qualquer momento, no todo
ou em parte, mediante nova declaraqzo, quaisquer restriq6es feitas na sua
declaraqZo original.
4.
Qualquer Estado membro poderi, em qualquer momento,
enquanto esta ConvengZio estiver sujeita a denuncia, enviar ao Director geral
ume declaraqlo que modifique, em qualquer outro sentido, os termos de
uma declarag50 anterior e informe, com o pormenor possivel, sobre a
situaqlo actual com referhcia a esses territ6rios.

Artigo 13
1.
Quando o object0 desta Convenqdo for da compethcia das
autoridades de um territbrio ndo metropolitano, o Estado membro
responshvel pelas relaqdes internacionais desse territ6rio poderi, com a
concord5ncia de seu governo, enviar ao Diretor Geral do Secretariado da
Organizaqlo internacional do Trabalho declaraqlo pela qua1 assume, em
nome desse territbrio, as obrigaqbes desta Conven@o.
2.
Uma declara~fio,em que se aceitam as obrigaq6es desta
Convenglo, poderh ser enviada ao Director Geral do Secretariado da
Organizaqbo internacional do Trabalho por:
a)
dois ou mais Estados membros da Organizaqlo, com relag30 a um
territ6rio que estiver sob sua autoridade conjunta;
qualquer autoridade internacional responsive1 pela administraq50
b)
de um territbrio, em virtude da Carta das Nagbes Unidas ou de
qualquer outra disposi@o em vigor relativa a esse territ6rio.
3.
As declaragdes enviadas ao Director geral do Secretariado da
Organiza@o internacional do Trabalho indicarso, nos termos dos parigrafos
anteriores deste artigo, se as disposigdes da Convenq5o ser5o aplicadas sem
modificaqbes no territbrio em questso, ou se estarfio sujeitas a modificagbes;
quando indicar que as disposigdes da Convengio serlo aplicadas com
possiveis modificaqGes, a declaraggo especificarfi em que consistem essas
modificagbes.
0 Estado membro ou os Estados membros ou a autoridade
4.
internacional interessados poderlo, em qualquer momento, mediante
declaraqso posterior, renunciar total ou parcialmente ao direito de se valer
de modificagdo indicada em declaraqso anterior.
5.
0 Estado membro ou os Estados membros ou a autoridade
internacional interessados poderdo, enquanto esta ConvengFio estiver sujeita
a dentincia, nos termos do disposto no artigo 16, enviar ao Director geral do
Secretariado da Organizag50 internacional do Trabalho uma declaraqlo que

modifique, em qualquer sentido, os termos de alguma declarag50 anterior e
informe sobre a situagdo actual corn referencia ii aplicaggo da Conveng50.
Convenqio (1198) sobre o direito de sindicalizagiio e
de negociaqiio colectiva, 1949
A Conferencia Geral da Organizag50 internacional do Trabalho:
Convocada em Genebra pel0 Conselho de administrag50 do Secretariado da Organizag50 internacional do Trabalho e reunida em 8 de
Junho de 1949, em sua trigesima segunda reunigo;
Tendo decidido adoptar algumas propostas relativas i aplicag50 dos
principios do direito de sindicalizag50 e de negocia@o colectiva, tema
que constitui a quarta quest20 da ordem do dia da reuni5o;
Ap6s decidir que essas proposig6es se revistam da forma de uma
conveng50 internacional,
adopta, no dia urn de Julho de mil novecentos e quarenta e nove, a seguinte
conveng90 que serd chamada Conveng2o sobre o direito de sindicalizaqgo e
de negociag50 colectiva, 1949.

Artigo 1
1.
0 s trabalhadores gozar5o de adequada protecg50 contra actos
de discriminagdo com relag90 ao seu emprego.
2.
Essa protecq50 aplicar-se-5 especialmente a actos que visem:
sujeitar
o emprego de urn trabalhador 21 condig50 de que n5o se filie
a)
a um sindicato ou deixe de ser membro de um sindicato;
causar a demiss5o de um trabalhador ou prejudicd-lo de outra maneira
b)
por sua filiag5o a urn sindicato ou por sua participagso em artividades
sindicais fora das horas de trabalho ou, corn o consentimento do empregador, durante o hordrio de trabalho.
Artigo 2
1.
As organizag6es de trabalhadores e de empregadores gozar2o
de adequada protecgdo contra actos de ingerencia de umas nas outras, ou
por agentes ou membros de umas nas outras, na sua constituig50, funcionamento e administraqiio.
2. Ser5o principalrnente considerados actos de ingerencia, nos termos
d a t e artigo, promover a constituig50 de organizag6esde trabalhadores dominadas
por organizag6es de empregadoresou manter orgaruzag6es de trabalhadores com
recursos financeiros ou de outra especie, corn o objectivo de sujeitar essas
organizagdes ao controle de empregadoresou de organiza~6esde empregadores.
Artigo 3
Mecanismos adequados i s condic6es nacionais ser5o criados, se
necessiirio, para assegurar o respeito do direito de sindicalizag50 definido
nos artigos anteriores.

Artigo 4
Medidas adequadas As condigdes nacionais seriio adoptadas, se
necesshrio, para estimular e promover o pleno desenvolvimento e utilizagiio
d e mecanismos d e negociagdo volunthria entre empregadores ou
organizagbes de empregadores e organizagzes de trabalhadores, com o
objectivo de regular, mediante acordos colectivos, termos e condigdes de
emprego.
Artigo 5
A legislag20 nacional definiri a medida em que se aplicar2o As
forgas armadas e A policia as garantias providas nesta Convengdo.
2.
Nos termos dos principios estabelecidos no par6grafo 8 do artigo
19 da Constituigiio da Organizagiio internacional do Trabalho, a ratificagiio
desta Convengiio por um Estado membro niio ser6 tida como derrogat6ria
de lei, sentenqa, costume ou acordo jb existentes que outorguem i s forgas
armadas e A policia qualquer direito garantido por esta Convengiio.

1.

Artigo 6
Esta Convengdo n5o trata da situag2o de funcion6rios pfiblicos a
servigo do Estado e nem serb de algum mod0 interpretada em detriment0
de seus direitos ou situagdo funcional.
Artigo 7
As ratificagdes formais desta Convengiio serdo comunicadas, para registro, ao Director geral do Secretariadoda Organizag20 internacionaldo Trabalho.
Artigo 8
Esta Convengiio obrigar6 unicamente os Estados membros da
1.
Organizagiio internacional do Trabalho cujas ratificag6es tiverem sido
regstadas pel0 Director geral.
Esta Convenggo entrar6 em vigor doze meses ap6s a data de
2.
registo, pel0 Director geral, das ratificagdes de dois Estados membros.
A partir de entdo, esta Convengiio entrar6 em vigor, para
3.
qualquer Estado membro, doze meses ap6s a data d e registo da sua
ratificagzo.
Artigo 9
1. As declaragbes enviadas ao Director geral do Secretariado da
Organizagiio internacional do Trabalho, nos termos do parhgrafo 2 do artigo
35 da Constituigiio da Organizaq50 internacional do Trabalho, indicardo:
os territ6rios a respeito dos quais se comprometem a aplicar, sem
a)
modificagbes, as disposig6es da Convengdo;
os territ6rios a respeito dos quais se comprometem a aplicar, com
b)
modificagbes, as disposigbes da Convengdo, detalhando a natureza
dessas modificaqbes;

os territ6rios a respeito dos quais consideram inaplicivel a Convenqdo
e, nesse caso, as razbes dessa inaplicabilidade;
os territ6rios a respeito dos quais pospbem a sua decisdo, na depend)
dencia de uma avaliaqdo mais atenta da situaqiio.
2.
0 s compromissos a que se referem as alineas a) e b) d o
Parigrafo 1 deste Artigo serdo considerados parte integrante da ratificaqdo
e produziriio os mesmos efeitos.
3.
Qualquer Estado membro, com base nas alineas a), b) e c) do
parigrafo 1 deste artigo, poderfi cancelar, em qualquer momento, no todo
ou em parte, mediante nova declaraqiio, quaisquer restriqbes feitas na sua
declaraqdo original.
4.
Qualquer Estado membro poderfi, em qualquer momento,
enquanto esta Convenqiio estiver sujeita a denfincia, enviar ao Director geral
ume declarag5o que modifique, em qualquer outro sentido, os termos de
uma declaraqdo anterior e informe, com o pormenor possivel, sobre a
situaqdo actual com referencia a esses territ6rios.

c)

Artigo 10
1. As declaraqbes enviadas ao Director geral do Secretariado da
Organizagdo internacional do Trabalho, nos termos dos parigrafos 4 e 5 do
artigo 35 da Constituiqdo da Organizaqdo internacional do Trabalho,
indicariio se as disposiqbes da Convenqiio seriio aplicadas, sem modificagbes
n o territ6rio em questiio, ou se estariio sujeitas a modificag6es; quando
indicar que as disposiqbes da Convenqdo serdo aplicadas com possiveis
modificaqbes, a declaraq5o especificari em que consistem essas modificaqbes.
2.
0 Estado membro ou os Estados membros ou a autoridade
internacional interessados poderiio, em qualquer momento, mediante declarag50 posterior, renunciar total ou parcialmente ao direito de se valer de
modificagzo indicada em declaragito anterior.
0 Estado membro ou os Estados membros ou a autoridade
3.
internacional interessados poderiio em qualquer momento enquanto esta
Convenqiio estiver sujeita a denuncia, nos termos do disposto no artigo 11,
enviar ao Director geral uma declaragdo que modifique, em qualquer
sentido, os termos de alguma declaragdo anterior e informe sobre a situaq5o
actual com referencia 2i aplicaqdo da Convenqdo.

........................................................................................................................................
Convenqio (n" 135) relativa aos representantes dos trabalhadores, 1971
A Conferencia Geral da Organizaqdo internacional do Trabalho,
Convocada em Genebra pel0 Conselho de administraqdo do Secretariado da Organizaqdo internacional do Trabalho, onde se reuniu a 2
de Junho de 1971, na sua quinquagkima sexta sessgo;
Tendo em atengiio as disposig6es da Convengiio sobre o direito de
sindicalizaqio e de negociaqiio colectiva, 1949, que protege os trabalhadores contra todos os actos discriminat6rios tendentes a prejudicar
a liberdade sindical em matQia de emprego;

Considerando a conveniencia em adoptar disposi~bescomplementares
no que respeita aos representantes dos trabalhadores;
Depois de ter decidido adoptar diversas propostas relativas 2 protecf5o e facilidades a conceder aos representantes dos trabalhadores
na empresa, quest50 que constitui o quinto ponto da ordem do dia
da sessiio;
Depois de ter decidido que estas propostas deveriam tomar a forma
de uma convenq5o internacional,
adopta, aos vinte e tres dias do m@sde Junho de mil novecentos e setenta e
um, a seguinte convenq50, que serh denominada Conveng5o relativa aos
representantes dos trabalhadores, 1971:

Artigo 1
0 s representantes dos trabalhadores na empresa devem beneficiar
de uma protecq50 eficaz contra todas as medidas que lhes possam causar
prejuizo, incluindo o despedimento, e que sejam motivadas pela sua
condig50 de representantes dos trabalhadores ou pelas actividades dela
decorrentes, pela sua filia@o sindical ou pela sua participaq50 em actividades
sindicais, na medida em que actuem em conformidade com as leis,
convenqbes colectivas ou outras disposiqbes convencionais em vigor.
Artigo 2
Na empresa devem ser estabelecidas facilidades aos
1.
representantes dos trabalhadores de forma a permitir-lhes desempenharem
rhpida e eficazmente as suas funq6es
Para tal, deve-se ter em conta as caracteristicas do sistema de
2.
relaq6es profissionais vigente no pais, assim como as necessidades, a
importsncia e as possibilidades da empresa.
A concess5o de tais facilidades n5o deve dificultar o funciona3.
mento eficaz da empresa em causa.
Artigo 3
Para os fins da presente conven@o, os termos "representantes dos
trabalhadores" designam as pessoas reconhecidas como tal pela legislaq50
ou prhtica nacionais, tais corno:
Representantes sindicais, isto 6, representantes livremente eleitos pe10s sindicatos ou pelos membros dos sindicatos;
Representantes eleitos, isto 6, representantes livremente eleitos pelos
trabalhadores da empresa, em conformidade com as disposiqbes da
legislaf50 nacional ou de convenqbes colectivas, e cujas fungbes n50
se estendem As actividades que s5o reconhecidas, nos paises interessados, como dependentes das prerrogativas exclusivas dos sindicatos.
Artigo 4
A legislag50 nacional, as conven~6escolectivas, as senten~asarbitrais

ou as decisdes judiciais poder5o determinar o tip0 ou os tipos d e
representantes dos trabalhadores que devem ter direito A protecgio e As
facilidades visadas pela presente conveng50.
Artigo 5
Quando uma empresa tem, ao mesmo tempo, representantes sindicais
e representantes eleitos, dever5o ser adoptadas medidas adequadas, sempre
que tal se verifique, a fim de se evitar que a presenfa dos representantes
eleitos possa servir para enfraquecer a situag5o dos respectivos sindicatos
ou dos seus representantes, e tambem para encorajar a cooperag50 entre os
representantes eleitos e os sindicatos e seus representantes, em todos os
assuntos pertinentes.
Artigo 6
A aplicag5o das disposigdes da conveng5o poderi ser assegurada
atraves da legislag50 nacional, de convengdescolectivas ou de qualquer outra
forma que esteja em conformidade com a pritica nacional.

RecomendagCo (nQ143) relativa aos representantes
dos trabalhadores, 1971
A Conferencia geral da Organizagiio internacional do Trabalho,
Convocada em Genebra pel0 Conselho d e administrag50 d o
Secretariado da Organizaf50 internacional do Trabalho, onde se
reuniu a 2 de Junho de 1971, na sua quinquagesima sexta sessgo;
Depois de ter adoptado a convenqiio relativa aos representantes dos
trabalhadores, 1971;
Depois d e ter decidido adoptar diversas propostas relativas 2
protecg.50 e facilidades a conceder aos representantes dos trabalhadores na empresa, quest50 que constitui o quinto ponto da ordem
do dia da sess5o;
Depois de ter decidido que 'estas propostas deveriam tomar a forma
de uma recomendag50,
adopta, aos vinte e tr&sdias de Junho de mil novecentos e setenta e urn, a
seguinte recomendaggo, que ser6 denominada RecomendagZo relativa aos
representantes dos trabalhadores, 1971:

I. ME TO DO^ DE APLICA~AO
1.
A aplicagiio das disposig6es da recomendaq50 poderi ser
assegurada pela legislag50 nacional, por convengdes colectivas ou de qualquer
outra maneira conforme com as pr6ticas nacionais.
11. DISPOSICOE~
DE C A ~ C T GERAL
ER

2.
Para os fins da presente conveng50, os termos "representantes
dos trabalhadores" designam as pessoas reconhecidas como tal peia legislag50
ou pritica nacionais, tais como:

Representantes sindicais, isto 6, representantes livremente eleitos pe10s sindicatos ou pelos membros dos sindicatos;
Representantes eleitos, isto 6, representantes livremente eleitos pelos
b)
trabalhadores da empresa, em conformidade com as disposiqbes da
legislaqfio nacional ou de convenq6es colectivas, e cujas funq6es nfio
se estendem i s actividades que sfio reconhecidas, nos paises interessados, como dependentes das prerrogativas exclusivas dos sindicatos.
3.
A legislaqiio nacional, as convenq6es colectivas, as sentenqas
arbitrais ou as decis6es judiciais poder%odeterminar o tip0 ou os tipos de
representantes dos trabalhadores que devem ter direito i protecqfio e i s
facilidades visadas pela presente convenqfio.
4.
Quando uma empresa tem, ao mesmo tempo, representantes
sindicais e representantes eleitos, deverfio ser adoptadas medidas adequadas,
sempre que tal se verifique, a fim de se evitar que a presenca dos
representantes eleitos possa servir para enfraquecer a situaqfio dos
respectivos sindicatos ou dos seus representantes, e tamb6m para encorajar
a coopera@o entre os representantes eleitos e os sindicatos e seus
representantes, em todos os assuntos pertinentes.
a)

5.
0 s representantes dos trabalhadores na empresa deveriam
beneficiar de protecqfio eficaz contra todas as medidas que os poderiam
prejudicar, incluindo o despedimento, e que fossem motivadas pela sua
qualidade ou as suas actividades de representantes dos trabalhadores, a sua
filiaqiio sindical ou a sua participaqiio em actividades sindicais, contanto que
actuem em conformidade com as leis, convenf6es colectivas ou outras
disposiq6es convencionais vigentes.
6.
(1) Quando n%oexistem medidas de protecqfio apropriadas
suficientes em favor dos trabalhadores em geral, deveriam ser tomadas
disposiq6es particulares corn vista a assegurar uma protecqfio eficaz dos
representantes dos trabalhadores.
Estas disposiq6es poderiam incluir medidas como as seguintes:
(2)
definiqso pormenorizada e precisa dos motivos que podem justificar
a)
a cessaqiio da relac50 de trabalho dos representantes dos trabalhadores;
necessidade de consulta, de parecer ou acordo de um organismo indeb)
pendente, pliblico ou privado, ou de um organismo paritfirio, antes
que o despedimento de um representante dos trabalhadores se torne
definitivo;
procedimento
especial de recurso aberto aos representantes dos trabaC)
lhadores que considerassem que o seu despedimento era injustificado,
que as suas condiq6es de emprego foram modificadas em seu desproveito ou que foram alvo de tratamento injusto;
no relativo ao despedimento injustificado de representantes dos trabad)
lhadores, reparaqiio eficaz, incluindo, se tal nfio for contrfirio aos principios legais fundamentais do pais interessado, reintegraqfio desses

representantes no seu emprego com pagamento dos saldrios n5o pagos e manutengiio dos direitos adquiridos;
quando
se alega que o despedimento de um representante dos trabae
lhadores ou a modificacho em seu desproveito das condig6es de emprego seria discriminathia, obrigag5o para o empregador de provar
que a medida em causa era na realidade justificada;
reconhecimento da prioridade a conceder a manutengiio no emprego
f)
dos representantes dos trabalhadores em caso de redugiio do pessoal.
7.
(1) A protecg50 concedida em virtude o pardgrafo 5 da presente
recomendagiio deveria igualmente aplicar-se aos trabalhadores que se
candidataram ou que foram apresentados como candidatos, segundo os
procedimentos adequados existentes, para serem eleitos ou nomeados
representantes dos trabalhadores.
(2) Poderia tamb6m ser concedida a mesma protecgzo aos
trabalhadores que deixaram de ser representantes dos trabalhadores.
0 period0 durante o qua1esta protecqiio 6 concedida &spessoas
(3)
mencionadas no presente parAgrafo poderd ser determinado pelos m6todos
de aplicag50 mencionados no parigrafo 1 da presente recomendagiio.
8.
(1) No fim do seu mandato, os representantes dos trabalhadores
que desempenharam as suas funf6es de representaggo na empresa em que
estavam empregados e que retomaram o trabalho deveriam conservar ou
recuperar todos os direitos que tinham, incluindo os direitos aferentes &
natureza do trabalho, ao saldrio e B antiguidade.
Quando os interessados desempenharam as suas fung6es
(2)
principalmente fora da empresa, a quest20 de saber se e em que medida as
disposig6es da alinea anterior lhes deveriam ser apliciveis deveria ser
decidida pela legislag20 nacional ou por conveng6es colectivas, sentengas
arbitrais ou decis6es judiciais.

9.
(1) Deveriam ser concedidas facilidades na empresa aos
representantes dos trabalhadores, de forma a que possam desempenhar
ripida e eficazmente as suas fung6es.
A este respeito, deveriam ser tomadas em conta as caracteris(2)
ticas do sistema de rela~6esprofissionais prevalecente no pais, assim como
as necessidades, a importhcia e as possibilidades da empresa interessada.

A concess50 dessas facilidades n2o deveria travar o funciona(3)
mento eficaz da empresa interessada.
10. (1)
0 s representantes dos trabalhadores na empresa
deveriam beneficiar, sem diminuig50 de saldrio nem de prestag6es e vantagens sociais, do tempo livre necessdrio para poder desempenhar as suas
fun~6esde representa~iiona empresa.
Na falta de disposig6es adequadas, um representante dos
(2)
trabalhadores poderi ser obrigado a obter a permiss50 do seu chefe imediato

ou de outro representante autorizado da direcggo, designado para esse fim,
antes de tomar esse tempo livre; no entanto, esta autorizag50 n5o deve ser
recusada de forma n5o razotivel.
(3) Podergo ser fixados limites razo6veis para a duragzo do tempo
livre concedido aos representantes dos trabalhadores em conformidade com
a anterior alinea 1.
11. (1) Para que os representantes dos trabalhadores possam
desempenhar eficazmente as suas fung6es, deveriam beneficiar do tempo
livre necesstirio para assistir a reuni6es, cursos de formag50, semintirios,
conferhcias e congressos sindicais.
(2) 0 tempo livre previsto na alinea anterior deveria ser concedido
sem diminuig50 de saltirio nem de prestag6es e vantagens sociais, ficando
entendido que a quest50 de saber a quem competiriam os encargos
resultantes poderia ser determinada pelos metodos d e aplicag50
mencionados no pardgrafo 1 da presente recomendag20.
12. 0 s representantes dos trabalhadores na empresa deveriam ter
acesso a todos os lugares de trabalho quando o seu acesso a tais lugares 6.
necessdrio para lhes permitir de desempenhar as suas fung6es de representag50.
13. 0 s representantes dos trabalhadores deveriam ter acesso sem
demora injustificada i direcg5o da empresa e aos representantes da direcg5o
autorizados a tomar decis6es quando tal 6. necesstirio para o bom desempenho das suas fung6es.
14. Na falta de outras disposig6es para cobranga das cotizag6es
sindicais, os representantes dos trabalhadores habilitados pel0 sindicato
deveriam ser autorizados a recolher regularmente essas cotizag6es no interior
da empresa.
15. (1) 0 s representantes dos trabalhadores actuando em nome
de um sindicato deveriam ser autorizados a afixar avisos sindicais dentro
da empresa em um ou dois locais que ser5o determinados em acordo com a
direc@o e aos quais os trabalhadores ter5o facilmente acesso.
(2) A direcg5o deveria autorizar os representantes dos trabalhadores actuando em nome de um sindicato a distribuir aos trabalhadores
da empresa boletins d e informag50, folhetos, publicag6es e outros
documentos do sindicato.
0 s avisos e documentos sindicais visados no presente partigrafo
(3)
deveriam referir-se i s actividades sindicais normais; a sua afixag5o e
distribuigdo n5o deveriam prejudicar o funcionamento regular nem a
limpeza da empresa.
0 s representantes dos trabalhadores que s5o representantes
(4)
eleitos nos termos da alinea b) do pardgrafo 2 da presente recomendag50
deveriam beneficiar de facilidades anhlogas, compativeiscom as suas fung6es.
16. A direcg5o deveria p8r ao dispor dos representantes dos
trabalhadores as facilidades de ordem material, assim como as informag6es

necesshrias para o exercicio das suas fung6es, cujas condig6es e alcance
poderiio ser fixadas pelos metodos de aplicafiio mencionados no par6grafo
1 da presente recomendafiio.
17. (1) 0 s representantes sindicais que n i o s5o empregados de
uma empresa, em cujo pessoal o sindicato tem membros, deveriam ter acesso
a essa empresa.
(2) A fixag5o das condig6es deste acesso 2 empresa deveria decorrer dos m6todos de aplicagiio mencionados nos par6grafos 1 e 3 da
presente recomendag50.

Convenqiio (nQl41) sobre as organizaq6es de trabalhadores rurais, 1975
A Conferencia Geral da Organizaq50 International do Trabalho,
Convocada em Genebra pel0 Conselho d e administrag50 d o
Secretariado da Organizagiio internacional do Trabalho, onde se
reuniu a 4 de Junho de 1975, na sua sexagksima sess5o;
Reconhecendo que devido 2 sua importdncia no mundo 6 urgente
associar os trabalhadores rurais 2s tarefas do desenvolvimento
econ6mico e social para melhorar de forma duradoura e eficaz as
suas condiq6es de trabalho e de vida;
Notando que, em numerosos paises do mundo e muito em particular
naqueles em desenvolvimento, a terra 6 utilizada de maneira muito
insuficiente e a miio-de-obra muito largamente sub-empregada e
que estes factos exigem que os trabalhadores rurais sejam encorajados
a desenvolver organizag6es livres, vi6veis e capazes de proteger e
defender os interesses dos seus membros e de assegurar a sua
contribuigdo efectiva no desenvolvimento econ6mico e social;
Considerando que a existencia de tais organizaq6es pode e deve
contribuir para atenuar a penuria persistente de g6neros alimenticios
em vhrias regi6es do mundo;
Reconhecendo que a reforma agr6ria 6, em grande nlimero de paises
em desenvolvimento, um factor essencial para a melhora das
condif6es de trabalho e de vida dos trabalhadores rurais e que, por
conseguinte, as organizag6es destes trabalhadores deveriam cooperar
e participar activamente no process0 da reforma;
Recordando os termos das convengdes e recomendagbes internacionais do trabalho existentes -em particular a Convengiio sobre o direito
de associagiio (Agricultura), 1921, a Convengzo sobre a liberdade
sindical e a protecgzo do direito sindical, 1948, e a Convengiio sobre o
direito de sindicalizag50 e de negociagiio colectiva, 1949- que afirmam
o direito de todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores rurais,
de estabelecer organizaq6es livres e independentes, assim como as
disposiq6es de grande nQmero de conveng6es e recomendaqdes
internacionais do trabalho aplic6veis aos trabalhadores rurais que
pedem nomeadamente que as organizaq6es d e trabalhadores

participem na respectiva aplicaq50;
Observando que as Naqdes Unidas e as instituiq6es especializadas,
em particular a Organizag50 internacional do Trabalho e a Organizaqiio das Naq6es Unidas para a alimentaq50 e a agricultura, se
interessam todas elas pela reforma agriria e o desenvolvimento rural;
Observando que as normas seguintes foram elaboradas em cooperag50 com a OrganizagGo das Naq6es Unidas para a alimentaqgo e a
agricultura e que, para evitar duplo emprego, a cooperaqgo com esta
organizaq50 das Naq6es Unidas continuari com vista a promover e
assegurar a aplicaq50 destas normas.
Depois de ter decidido adoptar diversas propostas relativas 2s organizaq6es de trabalhadores rurais e ao seu papel no desenvolvimento
econdmico e social, quest50 que constitui o quarto ponto da ordem
do dia da sess5o;
Depois de ter decidido que estas propostas deveriam tomar a forma
de uma convengbo internacional,
adopta, aos vinte e tr@sdias do m@sde Junho de mil novecentos e setenta e
cinco, a seguinte convengio, que ser6 denominada Convenqiio sobre as
organizag6es de trabalhadores rurais, 1975:
Artigo 1
A presente convenqiio aplica-se a todos os tipos de organizaq6es de
trabalhadores rurais, incluindo as organizaq6es que n5o se limitam a estes
trabalhadores mas que os representam.
Artigo 2
1.
Para os fins da presente conveng50, os termos "trabalhadores
rurais" designam todas as pessoas que exercem, nas regi6es rurais, uma
ocupaq5o agricola, artesanal ou outra, assimilada ou conexa, quer se trate
de assalariados ou, sob reserva do parigrafo 2 do presente artigo, de pessoas
trabalhando por conta prbpria, por exemplo arrendatirios, rendeiros ou
pequenos proprietirios.
A presente convenq5o s6 se aplica aos arrendatirios, rendeiros
2.
ou pequenos proprietirios cuja principal fonte d e rendimentos 6 a
agricultura e que trabalham eles mesmos a terra com a ajuda unicamente
da familia ou recorrendo a terceiros a titulo puramente ocasional e que:
a)

b)
c)

n50 empregam m5o-de-obra em perman&ncia,ou
n5o empregam uma m5o-de-obra sazonal numerosa, ou
n5o mandam cultivar a sua terra por rendeiros ou arrendatirios.
Artigo 3

Todas as categorias de trabalhadores rurais, quer se trate d e
1.
assalariados ou de pessoas trabalhando por conta prbpria, t@mo direito,
sem autorizaq50 prbvia, de constituir organizaq6es livremente escolhidas,

bem como de se filiar nessas organizagbes, com a h i c a condigio de respeitar
os respectivos estatutos.
0 s principios da liberdade sindical deverio ser plenamente
2.
respeitados; as organizagbes d e trabalhadores rurais deveriio ser
independentes e estabelecidas com uma base voluntbria e n50 deveriio estar
sujeitas a nenhuma ingerencia, constrangimento ou medida repressiva.
A aquisigiio da personalidade juridica pelas organizagbes de
3.
trabalhadores rurais n i o pode estar subordinada a condifbes de natureza a
p6r em causa a aplicagio das disposifbes dos parhgrafos 1 e 2 do presente
artigo.
No imbito do exercicio dos direitos que lhes s%oreconhecidos
4.
pel0 presente artigo, os trabalhadores rurais e as suas organizaqbes
respectivas devem, como as outras pessoas ou colectividades organizadas,
respeitar a legalidade.
5.
A legslag50 nacional niio poderb prejudicar, nem ser aplicada
de forma a prejudicar, as garantias previstas no presente artigo.

Artigo 4
Um dos objectivos da politica nacional de desenvolvimento rural
dever5 consistir em facilitar a constitui@o e o desenvolvimento, numa base
voluntbria, de organizagbes de trabalhadores rurais, fortes e independentes,
como meio eficaz para assegurar que esses trabalhadores, sem discriminagiio
- nos termos da ConvengZo relativa B discriminagio (emprego e profissZo),
1958 -,participem no desenvolvimento econ6mico e social e beneficiem das
vantagens dele provenientes.

Artigo 5
1.
Para permitir 2s organizagdes de trabalhadores rurais de
desempenhar o seu papel no desenvolvimento econ6mico e social, todos os
Estados membros que ratificam a presente convengiio deverio adoptar e
aplicar uma politica visando a encorajar essas organizagbes, nomeadamente
para eliminar os obstziculos que se opbem 21 sua constituiggo, ao seu
desenvolvimento e ao exercicio das suas actividades licitas, bem como as
discriminagbes de tip0 legslativo e administrativo de que as organizaqbes
de trabalhadores rurais e os seus membros poderiam ser alvo.
2.
Todos os Estados membros que ratificam a presente convengiio
deveriio assegurar-se que a legislag50 nacional niio obstaculiza, levando em
conta as condigdes pr6prias do sector rural, a constituigiio e o desenvolvimento de organizagbes de trabalhadores rurais.

Artigo 6
Deveriio ser adoptadas medidas para promover a mais ampla
compreensiio possivel da necessidade de desenvolver as organizagbes de
trabalhadores rurais e a contribuigiio que podem dar a um melhoramento
das possibilidades de emprego e das condigbes gerais de trabalho e d~ vidn

nas regides rurais, assim como ao crescimento e a uma melhor reparti650
do rendimento nacional.
Recomenda@o (n" 149) sobre as organizaq6es
de trabalhadores rurais, 1975
A Conferhcia geral da Organizag50 internacional do Trabalho,
Convocada em Genebra pel0 Conselho d e administragdo d o
Secretariado da Organizaqdo internacional do Trabalho, onde se
reuniu a 4 de Junho de 1975, na sua sexagesima sess5o;
Reconhecendo que devido A sua importhcia no mundo 6 urgente
associar os trabalhadores rurais As tarefas do desenvolvimento
econ6mico e social para melhorar de forma duradoura e eficaz as
suas condig6es de trabalho e de vida;
Notando que, em numerosos paises do mundo e muito em particular
naqueles em desenvolvimento, a terra 6 utilizada de maneira muito
insuficiente e a m8o-de-obra muito largamente sub-empregada e que
estes factos exigem que os trabalhadores rurais sejam encorajados a
desenvolver organizaqdes livres, vihveis e capazes de proteger e
defender os interesses dos seus membros e de assegurar a sua
contribuiq50 efectiva no desenvolvimento econ6mico e social;
Considerando que a existhcia de tais organizaqdes pode e deve
contribuir para atenuar a penfiria persistente de generos alimenticios
em v5rias regi6es do mundo;
Reconhecendo que a reforma agrdria 6, em grande nhmero de paises
em desenvolvimento, um factor essential para a melhora das
condiq6es de trabalho e de vida dos trabalhadores rurais e que, por
conseguinte, as organizaqdes destes trabalhadores deveriam cooperar
e participar activamente no process0 da reforma;
Recordando os termos das convenqdes e recomendag6es internacionais do trabalho existentes -em particular a Convenq50 sobre o direito
de associagio (Agricultura), 1921, a Convenqdo sobre a liberdade
sindical e a protecq50 do direito sindical, 1948, e a Convenq50 sobre o
direito de sindicalizaq50 e de negociaq50 colectiva, 1949 - que afirmam
o direito de todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores rurais,
de estabelecer organizaqdes livres e independentes, assim como as
disposig6es de grande numero de convenq6es e recomendaf6es
internacionais do trabalho aplic5veis aos trabalhadores rurais que
pedem nomeadamente que as organizaqdes de trabalhadores participem na respectiva aplicaqdo;
Observando que as Naqdes Unidas e as instituiq6es especializadas,
e m particular a Organizaqiio internacional d o Trabalho e a
Organizag50 das Naqdes Unidas para a alimentag50 e a agricultura,
se interessam todas elas pela reforma agrhria e o desenvolvimento
rural;

Observando que as normas seguintes foram elaboradas em
cooperaqiio com a Organizaqiio das Nag6es Unidas para a alimentaqiio
e a agricultura e que, para evitar duplo emprego, a cooperaqiio com
esta organizaq20 das Naq6es Unidas continuari com vista a promover
e assegurar a aplicag2o destas normas.
Depois de ter decidido adoptar diversas propostas relativas As organizag6es de trabalhadores rurais e ao seu papel no desenvolvimento
econ6mico e social, quest20 que constitui o quarto ponto da ordem
do dia da sessiio;
Depois de ter decidido que estas propostas deveriam tomar a forma
de uma recomendaq20,
adopta, aos vinte e tr@sdias do m@sde Junho de mil novecentos e setenta e
cinco, a seguinte recomendaqiio, que ser6 denominada Recomendagiio sobre
as organizaq6es de trabalhadores rurais, 1975:

I. DISPOSICOES
GERAIS
(1) A presente recomendaqio aplica-se a todos os tipos de
1.
organizaq6es de trabalhadores rurais, incluindo as organizaq6es que niio se
limitam a estes trabalhadores mas que os representam.
(2) A Recomendaqiio sobre as cooperativas (paises em desenvolvimento), 1966, continua alem do mais a ser aplicivel As organizaq6es de
trabalhadores rurais que visa.
2.
(1)Para os fins da presente recomenda$io, os termos "trabalhadores rurais" designam todas as pessoas que exercem, nas regi6es rurais,
uma ocupaq2o agricola, artesanal ou outra, assimilada ou conexa, quer se
trate de assalariados ou, sob reserva do par5grafo (2) do presente artigo, de
pessoas trabalhando por conta prbpria, por exemplo arrendatArios, rendeiros
ou pequenos proprietirios.
A presente recomendagiio s6 se aplica aos arrendatirios,
(2)
rendeiros ou pequenos proprietirios cuja principal fonte de rendimentos 6
a agricultura e que trabalham eles mesmos a terra com a ajuda unicamente
da familia ou recorrendo a terceiros a titulo puramente ocasional e que:
niio empregam m%o-de-obraem perman@ncia,ou
a)
nZo empregam uma mio-de-obra sazonal numerosa, ou
b)
niio mandam cultivar a sua terra por rendeiros ou arrendatirios.
c)
3.
Todas as categorias de trabalhadores rurais, quer se trate de
assalariados ou de pessoas trabalhando por conta prbpria, t@mo dirt' :o,
sem autorizaqio prkvia, de constituir organizaq6es livremente escolhid IS,
bem como de se filiar nessas organizaq6es, com a finica condiqiio de respeitar
os respectivos estatutos.

11. PAPEL
DAS ORGANIZACOES
DE TRABALHADORES
RURAIS
4.
Um dos objectivos da politica nacional de desenvolvimento
rural deveri consistir em facilitar a constituigiio e o desenvolvimento, numa

base voluntfiria, de organizagbes d e trabalhadores rurais, fortes e
independentes, como meio eficaz para assegurar que esses trabalhadores,
sem discriminagiio - nos termos da Convenglio relativa 2 discriminagzo
(emprego e profisszo), 1958 -,participem no desenvolvimento econ6mico e
social e beneficiem das vantagens dele provenientes.
5.
Estas organizag6es deveriam, conforme o caso, poder:
representar, promover e defender os interesses dos trabalhadores rurais, nomeadamente procedendo, em nome deIes, a negociagbes e
consultas a todos os niveis;
representar os trabalhadores rurais na formulagzo, execug5o e avaliag5o dos programas de desenvolvimento rural e na planificagzo nacional em todas as fases e niveis;
fazer participar activamente as diversas categorias de trabalhadores
rurais, conforme o interesse de cada uma delas, em todas as fases da
instaurag50 de:
i) programas de desenvolvimento agricola, incluindo o melhoramento
das tbcnicas de produglio, armazenagem, transforma@o, transporte
e comercializagio;
ii) programas de reforma agrfiria, de colonizag~orural e de aproveitamento das terras;
iii) programas relativos 2s obras pfiblicas, indhtrias rurais e artesanato
rural;
iv) programas de desenvolvimento rural, incluindo aqueles executados com a colaboragio da Organiza@o das Nagbes Unidas, da OrOrganizagio internacional do Trabalho e de outras instituig6es especializadas;
v) programas de informag50 e de educagiio e demais actividades visadas no parigrafo 15 da presente recomendag50;
favorecer e assegurar o acesso dos trabalhadores rurais a servigos como crgdito, abastecimento, comercializagiio e transportes, bem como
aos serviqos tecnol6gicos;
desempenhar um papel activo no melhoramento da educaggo e da
formagiio, gerais e profissionais, nas regibes rurais, na formag50 em
matbria de desenvolvimento comunit6ri0, de actividades cooperativas
e de outras actividades das organizagbes de trabalhadores rurais, bem
como na formag50 relativa B gestgo correspondente;
contribuir no melhoramento das condigbes de trabalho e de vida dos
trabalhadores rurais, incluindo a seguranga e a higiene do trabalho;
fomentar o desenvolvimento da seguranga social e dos servifos sociais
bisicos em sectores como o alojamento, a saude e os passatempos.

Para permitir que as organizag6es de trabalhadores rurais
6.
desempenhem o seu papel no desenvolvimento econ6mico e social, os
Estados membros deveriam adoptar e aplicar uma politica activa visando a
encorajar estas organizag6es, nomeadamente para:
eliminar os obsthculos que se op6em i sua constituig50, ao seu desena)
volvimento e ao exercicio das suas actividades licitas, bem como as
discriminag6es de tip0 legislativo e administrativo de que as organizag6es de trabalhadores rurais e os seus membros poderiam ser alvo;
permitir i s organizag6es de trabalhadores rurais e aos seus membros
b)
de beneficiar das mesmas facilidades em materia de educaggo e de
formagdo profissional que as que sdo concedidas a outras organizag6es
de trabalhadores e aos seus membros;
permitir-lhes de prosseguir uma politica visando a assegurar aos trabac)
lhadores rurais uma protecg5o social e prestag6es econ6micas e sociais
correspondendo Aquelas de que beneficiam os trabalhadores da industria ou, eventualmente, os trabalhadores que exercem outras ocupagdes ndo industriais.
7.
(1)
0 s principios da liberdade sindical dever5o ser
plenamente respeitados; as organizagbes de trabalhadores rurais deverdo
ser independentes e estabelecidas com uma base voluntdria e n5o dever5o
estar sujeitas a nenhuma ingercncia, constrangimento ou medida repressiva.
(2) A aquisigio da personalidade juridica pelas organizag6es de
trabalhadores rurais n i o pode estar subordinada a condig6es de natureza a
p8r em causa a aplicaq50 das disposigdes do parhgrafo 3 e da alinea (1) do
presente pardgrafo.
(3) No imbito do exercicio dos direitos que lhes sdo reconhecidos
pelo par5grafo 3 e pelo presente parhgrafo, os trabalhadores rurais e as
suas organizag6es respectivas devem, como as outras pessoas ou colectividades organizadas, respeitar a legalidade.
(4) A legislagio nacional ndo poderd prejudicar, nem ser aplicada
de forma a prejudicar, as garantias previstas no pardgrafo 3 e no presente
pardgrafo.
A. Medidas legislativas e adrninistrativas
8.
(1) 0 s Estados membros deverio assegurar-se que a legslagdo nacional ndo obstaculiza, levando em conta as condig6es pr6prias do
sector rural, a constituigdo e o desenvolvimento de organizag6es de trabalhadores rurais.
(2) Em particular:
os
principios relativos ao direito de associa~doe de negocia@o coleca)
tiva, tal e como estio expressos, em particular, na Convengio sobre o
direito de associagio (agricultura), 1921, na Convengdo sobre a liberdade sindical e a protecgio do direito sindical, 1948, e na Conveng5o

sobre o direito de sindicalizaq50e de negociagio colectiva, 1949, devem
ser plenamente instaurados, mas levando em conta as necessidades
de cada categoria de trabalhadores rurais, pela aplicagio ao sector
rural da legislaq50 geral pertinente ou pela adopq5o de uma legislaqio
especial;
a legislaq50 pertinente deve ser plenamente adaptada As condigdes
b)
especiais das zonas rurais, de forma nomeadamente a:
i) evitar que normas minimas em materia de efectivos, de nivel de
instrug50 e de recursos financeiros impepm o desenvolvimento
das organizaqdes nas regides rurais em que as populaq6es sio dispersas, pouco instruidas e pobres;
ii) fazer com que os problemas que podem surgir a respeito da maneira como as organizaqdes de trabalhadores rurais tomam contacto com os seus membros sejam resolvidos de forma a respeitar os
direitos de todos os interessados e em conformidade com os termos
da Convenq50 sobre a liberdade sindical e a protecq50 do direito
sindical, 1948, e da Convenq50relativa aos representantes dos trabalhadores, 1971;
iii) proteger eficazmente os trabalhadores rurais interessados contra
o despedimento e a evicq50 motivados pel0 seu estatuto ou as suas
actividades de dirigentes ou de membros de organizaqdes de trabalhadores rurais.
9.
Sistemas de fiscalizaq50 adequados, como os serviqos d e
inspeg50 do trabalho, serviqos especializados ou outros serviqos, devem
assegurar a aplicaq5o efectiva da legislaq50 relativa As organizaqdes de
trabalhadores rurais e aos seus membros.
10. (1) Quando, devido As circunsthcias, os trabalhadores rurais
tiverem dificuldades para tomar a iniciativa de criar as suas pr6prias organizaqdes e as fazer funcionar, as organizaq6es existentes devem ser incitadas
a fornecer a esses trabalhadores rurais, a seu pedido, uma assistencia e conselhos adequados e correspondendo aos interesses dos trabalhadores rurais.
Se necessirio, esta assisthcia pode ser completada, a pedido,
(2)
por serviqos de consultoria dispondo de pessoal qualificado capaz de dar
conselhos juridicos e tecnicos e de realizar actividades educativas.
11. Devem ser adoptadas medidas adequadas para assegurar a
consulta efectiva das organizaqdes de trabalhadores rurais e para estabelecer
di5logo com elas acerca de todas as quest6es relativas As condiq6es de
trabalho e de vida nas regi6es rurais.
12. (1) No relativo iformaq5o e, eventualmente, 2 aplicaq5o dos
planos econ6micos e sociais e de todas as outras medidas gerais relativas ao
desenvolvimento econbmico, social ou cultural das regides rurais, as
organizaqdes de trabalhadores rurais devem ser associadas aos processos
de planificaq50 e ao funcionamento das instituiqdes competentes, como os
serviqos e comiss6es oficiais, os organismos de desenvolvimento, os conselhos
econ6micos e sociais.

Em particular, devem ser adoptadas medidas adequadas para
(2)
tornar possivel a participaggo efectiva dessas organizaq6es na formulag50,
execuq5o e avaliag5o dos programas de reforma agr6ria.
13. 0 s Estados membros devem encorajar a adopq5o de procedimentos e o estabelecimento de instituiq6es favorecendo os contactos das
organizag6es de trabalhadores rurais com os empregadores e as suas organizagbes, e corn as autoridades competentes.
B. Irzforrnapio ptiblica
14. Devem ser adoptadas medidas, nomeadamente pela autoridade competente, para promover:
melhor compreens50 por parte dos meios directamente interessados,
como o s5o as autoridades centrais, locais e outras, os empregadores
rurais e os propriettirios de terras, da contribuiq50 que podem prestar
as organizag6es de trabalhadores ao aumento e B melhor repartiq50
do rendimento nacional, ao crescimento das possibilidades de emprego produtivo e remunerador no sector rural, 21 elevaq5o do nivel geral
de educag5o e de formaqfio das diversas categorias de trabalhadores
rurais, assim como B melhoria das condiq6es gerais de trabalho e de
vida nas regi6es rurais;
melhor compreens50 por parte da populag50, em particular nos sectores n5o rurais da economia, da importhcia que reveste a manutenq5o
de um equilibrio razo6vel entre o desenvolvimento das regides rurais
e o das zonas urbanas e da convenihcia de favorecer o desenvolvimento das organizaq6es de trabalhadores rurais como factor desse
equilibrio;

15. Estas medidas podem consistir, entre outras coisas, em:
campanhas de informa~doe de educa~fiode massa, em particular
para fornecer aos trabalhadores rurais informaq6es completas e prtiticas sobre os seus direitos, para que possam exert@-10s em caso de
necessidade;
programas de rtidio, televis5o e cinema, assim como artigos regulares
na imprensa local e nacional, expondo as condiq6es de vida e de trabaIho nas regi6es rurais e explicando os objectivos das organizaq6es de
trabalhadores rurais e os resultados obtidos pela sua acgiio;
organizaqgo, a nivel local, de seminhrios e de reunides com a participas50 de representantes das diversas categorias de trabalhadores rurais, de empregadores e de propriettirios de terras, de outros sectores
da populag5o e de autoridades locais;
organizaq50 de visitas nas regbes rurais para jornalistas, representantes de empregadores e de trabalhadores dos v6rios ramos industriais
e comerciais, alunos das escolas e estudantes das universidades, acompanhados pelos seus professores, e outros representantes dos diversos
sectores da populag50;

e)

-

preparagdo de programas de ensino apropriados para os diversos tipos e niveis de escolas, mostrando de forma conveniente os problemas
da produgio agricola e a vida dos trabalhadores rurais.

C. Ensino e forrnapio
16. Para assegurar um desenvolvimento harmonioso das
organizagbes de trabalhadores rurais e permitir que assumam rapidamente
todas as responsabilidades que lhes competem no desenvolvimento
econ6mico e social, a autoridade competente deve adoptar medidas para,
entre outras coisas:
proporcionar aos dirigentes e aos membros destas organizagbes conhecimentos sobre:
i) a legislagdo ~;,!cionale as normas internacionais relativas a temas
que interessam directamente a actividade das organizagbes, em
particular o direito de associagdo;
ii) os principios fundamentais que regem a criagdo e o funcionamento
das organizaqbes de trabalhadores rurais;
iii) os problemas do desenvolvimento rural como parte do desenvolvimento econ6mico e social do pais, incluindo a produgdo agricola
ou artesanal, armazenamento, transformagio, transporte, comercializagio dos produtos e intercsmbios comerciais;
iv) os principios e tecnicas de planificagdo nacional nos vhrios niveis;
v) os manuais e programas de formagio publicados ou elaborados
pela Organizaq50 das Nagbes Unidas, a Organizagio internacional
do Trabalho ou outras instituiqjes especializadas, destinados i educagio e & formagdo dos trabalhadores rurais;
melhorar e desenvolver a educag5o dos trabalhadores rurais a todos
os niveis - geral, tcknico, econ6mico e social - de forma a tornh-10s
mais capazes de desenvolver as suas organizaf6es e a tomar mais
consciencia dos seus direitos e, paralelamente, a participar activamente no desenvolvimento do mundo rural; deve prestar-se particular atenqio i formagdo dos trabalhadores parcial ou totalmente
analfabetos, organizando programas de alfabetizagdo ligados ao desenvolvimento prdtico das suas actividades;
promover programas levando em conta o papel que as mulheres podem e devem desempenhar nas comunidades rurais como parte integrante do programa geral de educagio e de formagdo a que as mulheres devem ter as mesmas possibilidades de acesso que os homens;
proporcionar uma formagio especifica para as pessoas encarregadas
da educagdo dos trabalhadores rurais, de forma a poderem, por exemplo, ajudar a constituir servigos cooperativos ou outros tipos de servigos adequados cuja finalidade seja de satisfazer as necessidades dos
membros das organizaqbes de trabalhadores rurais, reforgando ao
mesmo tempo a sua independhcia para que se tornem economicamente vihveis;

apoiar programas que incluam todos os aspectos da promog5o da juventude rural.
(1) Para assegurar eficazmente a formag50 e o ensino mencio17
nados no anterior par6grafo 16, devem ser elaborados e aplicados programas
de educagio operAria e de educag5o de adultos, especialmente adaptados
2s condigbes nacionais e locais, assim como i s necessidades sociais,
econ6micas e culturais das diversas categorias de trabalhadores rurais e 2s
necessidades especificas das mulheres e dos adolescentes.
Dados os conhecimentos e a experihcia que adquiriram neste
(2)
campo, os movimentos sindicais e as organizagbes j6 existentes e
representando os interesses dos trabalhadores rurais poderiam ser
estreitamente associadas 2 elaborag50 e realizag5o destes programas.

e)

D. Assistzncia financeira e material
18. (1) Quando as organizafdes de trabalhadores rurais estimam
que necessitam, em particular no inicio do seu funcionamento, de assist6ncia
financeira ou material, por exemplo para langar programas de ensino e de
formag50, e que solicitam e obt@messa assist@ncia,devem receb2-la de forma
que respeite a sua independencia e os seus interesses, bem como os dos
membros, seja respeitada. Esta assistsncia deve completar a iniciativa e os
esforgos dos trabalhadores rurais para assegurar o financiamento das pr6prias organizagbes.
0 s principios enunciados anteriormente aplicam-se a toda a
(2)
assistencia financeira e material, incluindo quando o Estado membro tem
como politica fornecer ele pr6prio tal assistsncia.

ConvenqCo (ne 151) sobre as relaqbes de trabalho
na funqCo piiblica, 1978
A Conferhcia geral da Organizag50 internacional do Trabalho,
Convocada para Genebra pel0 Conselho de administrag50 do
Secretariado da Organizagio internacional do Trabalho, onde reuniu,
em 7 de Junho de 1978, na sua sexag6sima quarta sess5o
Considerando as disposigbes da Conven@o relativa 2 liberdade
sindical e i protecg50 do direito sindical, 1948, da Conveng5o relativa
ao direito de sindicalizag50 e de negociag50 colectiva, 1949, e da
Conveng50 e da Recomendag50 relativas aos representantes dos
trabalhadores, 1971;
Recordando que a Convengio relativa ao direito de sindicalizag50 e
de negociagiio colectiva, 1949, n5o abrange determinadas categorias
d e trabalhadores da fungiio publica e que a Convenciio e a
Recomendagio relativas aos representantes dos trabalhadores, 1971,
se aplicam aos representantes dos trabalhadores na empresa;
Considerando a expans50 considertivel das actividades da fungdo

publica em muitos paises e a necessidade de relaq6es de trabalho sis
entre as autoridades publicas e as organizaq6es de trabalhadores da
funqHo publica;
Verificando a grande diversidade dos sistemas politicos, sociais e
econ6micos dos Estados membros, assim como a das respectivas
prdticas (por exemplo, no que se refere as funq6es respectivas das
autoridades centrais e locais, As das autoridades federais, dos Estados
federais e das provincias, bem como As das empresas que s i o
propriedade publica e dos diversos tipos de organismos ptiblicos
aut6nomos ou semi-aut6nomos, ou ainda no que respeita h natureza
das relaq6es de trabalho);
Considerando os problemas especificos levantados pela delimitaqzo
da esfera de aplicaqio de um instrumento internacional e pela
adopqio de definiq6es para efeitos deste instrumento, em virtude
das diferenqas existentes em numerosos paises entre o trabalho no
sector public0 e no sector privado, assim como as dificuldades de
interpretaqio que surgram a prop6sito da aplicaqio aos funciondrios
ptiblicos das pertinentes disposiqdes da ConvenqHo relativa ao direito
de sindicalizaqHo e de negociaqHo colectiva, 1949, e as observaq6es
atraves das quais os 6rghos de controle da OIT chamaram repetidas
vezes a atenfio para o facto de certos Governos aplicarem essas
disposiq6es de mod0 a excluir grandes grupos de trabalhadores da
funqio publica da esfera de aplicaqio daquela Convenqio:
Ap6s ter decidido adoptar diversas propostas relativas A liberdade
sindical e aos processos de fixaqio das condiq6es de trabalho na funqHo
pfiblica, quest50 que constitui o quinto ponto da ordem do dia da
sessio;
Ap6s ter decidido que essas propostas tomariam a forma de uma
convenqiio internacional,
adopta, no dia vinte e sete de Junho de 1978, a seguinte ConvenfHo, que
serd denominada Convenqio relativa i s relaq6es de trabalho na fun@io
ptiblica, 1978".
Parte I. ESFERA
DE APLICACAO
E DEFINICOES
Artigo 1
1. A presente Convenqio aplica-se a todas as pessoas empregadas
pelas autoridades ptiblicas, na medida em que lhes n i o sejam aplicdveis
disposig6es mais favoriveis de outras conveng6es internacionais do trabalho.
2. A legislaqio nacional determinarti a medida em que as garantias
previstas pela presente ConvenqHo se aplicarHo aos trabalhadores da funqio
p~blicade nivel superior, cujas funq6es sHo normalmente consideradas de
formulaqZo de politicas ou de direcqHo ou aos trabalhadores da funqZo
publica cujas responsabilidades tenham um cardcter altamente confidencial.
3. A legislaqio nacional determinari a medida em que as garantias
previstas pela presente Convenqio se aplicario 2s forqas armadas e A policia.

Artigo 2
Para os efeitos da presente Conveng50, a express50 "trabalhadores
da fun650 ptiblica" designa toda e qualquer pessoa a que se aplique esta
Convenqiio, nos termos do seu artigo 1.
Artigo 3
Para os efeitos da presente Conveng50, a express50 "organiza@o de
trabalhadores da fungi50 ptiblica" designa toda a organizag50, qualquer que
seja a sua composig50, que tenha por fim promover e defender os interesses
dos trabalhadores da fungiio ptiblica.
11. PROTECCAO
DO DIREITO
DE ORGANIZAQ~O
PARTE
Artigo 4
1. 0 s trabalhadores da fungi50 pQblica devem beneficiar de uma
protecg50 adequada contra todos os actos de discriminag50 que acarretem
violagio da liberdade sindical em materia de trabalho.
2. Essa protecg5o deve, designadamente, aplicar-se no que respeita
aos actos que tenham por fim:
Subordinar o emprego de urn trabalhador da fung5o ptiblica A cona)
dig90 de este n5o se filiar numa organizag50 de trabalhadores da fung5o ptiblica ou deixar de fazer parte dessa organizag50;
Despedir um trabalhador da fung90 pGblica ou prejudic6-lo por quaisb)
quer outros meios, devido i sua filiag5o numa organizafiio de trabalhadores da fun690 ptiblica ou B sua participag50 nas actividades normais dessa organizag50.
Artigo 5
As organizafBes de trabalhadores da funs80 pfiblica devem
1.
gozar de completa independsncia face i s autoridades pcblicas.
As organizag6es de trabalhadores da fungi50 ptiblica devem
2.
beneficiar de uma protecq5o adequada contra todos os actos de ingerencia
das autoridades ptiblicas na sua forma@o, funcionamento e administrag50.
3.
S5o, designadamente, assirniladas a actos de ingerencia, no
sentido do presente artigo, todas as medidas tendentes a promover a criag5o
de organizac6es de trabalhadores da fungiio ptiblica dominadas por uma
autoridade ptiblica ou a apoiar organizagaes de trabalhadores da fungi0
ptiblica por meios financeiros ou quaisquer outros, corn o objectivo de
subrneter essas organizag6es ao controle de uma autoridade ptiblica.
PARTE
111. FACILIDADES
A CONCEDER
AS ORGANIZACOES
DE
TRABALHADORES
DA FUNCAO
PUBLICA
Artigo 6
1.
Devem ser concedidas facilidades aos representantes das
organizagdes de trabalhadores da fungzo pdblica reconhecidas, de mod0 a

permitir-lhes cumprir rhpida e eficazmente as suas fungdes, quer durante
as suas horas de trabalho, quer fora delas.
2.
A concessiio dessas facilidades n i o deve prejudicar o funcionamento eficaz da Administraggo ou do serviqo interessado.
A natureza e a amplitude dessas facilidades devem ser fixadas
3.
de acordo com os metodos mencionados no artigo 7Wa presente Convengio
ou por quaisquer outros meios adequados.

A! P ~ o c ~ s s oDEs FLXACAO
DAS CONDICOES
DE TRABALHO
PARTE
Artigo 7
Quando necessirio, devem ser adoptadas medidas adequadas as
condigdes nacionais para encorajar e promover o desenvolvimento e
utilizagiio dos mais amplos processos que permitam a negociagio das
condigdes de trabalho entre as autoridades pliblicas interessadas e as
organizagdes de trabalhadores da funggo pliblica ou de qualquer outro
processo que permita aos representantes dos trabalhadores da funggo
pliblica participarem na fixagiio das referidas condiqdes.
PARTE
V. RESOLUCAO
DOS CONFLITOS
Artigo 8
A resoluqgo dos conflitos surgidos a propdsito da fixaggo das condigbes
de trabalho seri procurada de maneira adequada as condigdes nacionais,
atravgs da negociaggo entre as partes interessadas ou por um processo que
d@garantias de independencia e imparcialidade, tal como a mediagiio, a
concilia@o ou a arbitragem, instituido de mod0 que inspire confianga hs
partes interessadas.

VI. DIREITOS
CMSE Po~incos
PARTE
Artigo 9
0 s trabalhadores da fungiio pliblica devem beneficiar, como os outros
trabalhadores, dos direitos civis e politicos que siio essenciais ao exercicio
normal da liberdade sindical, com a linica reserva das obrigagbes referentes
ao seu estatuto e 21 natureza das funqdes que exercem.
Recomendaqio (n"59) sobre as relaq6es de trabalho
na funqio pliblica, 1978
A Conferencia geral da Organizagiio internacional do Trabalho,
Convocada para Genebra pel0 Conselho de administraqgo d o
Secretariado da Organizagiio internacional do Trabalho, onde reuniu,
em 7 de Junho de 1978, na sua sexagbsima quarta sessio;
Apds ter decidido adoptar diversas propostas relativas h liberdade
sindical e aos processos de fixagiio das condigdes de trabalho na fungiio
publica, quest50 que constitui o quinto ponto da ordem do dia da
sessio;

Apds ter decidido que essas propostas tomariam a forma de uma
recomendag50 completando a Conven@o sobre as relagdes d e
trabalho na fung5o pdblica, 1978,
adopta, no dia vinte e sete de Junho de 1978, a seguinte Recomendag50,
que sera denominada RecornendagZo relativa &srelagdes de trabalho na
fung90 ptiblica, 1978.
(1) Nos paises em que existem procedimentos de reconheci1.
mento das organizagbes de funcionirios p~blicoscom vista a determinar as
organizagbes que beneficiarso de direitos de preferencia ou exclusivos para
os efeitos previstos nas partes 111, IV ou V da Convengiio sobre as relagdes
de trabalho na fungio ptiblica, 1978, essa determinag50 deveria estar baseada
em criterios objectivos e previamente definidos, relativos ao caricter
representativo das organizagdes.
0 s procedimentos visados na anterior alinea (1) deveriam ser
(2)
de natureza a n5o fomentar a proliferag90 de organizagbes abrangendo as
mesmas categorias de funcionirios.
2.
(1) Em caso de negociagdo das condigbes de emprego em conformidade com a parte IV da Convengiio sobre as relagdes de trabalho na
fungi0 ptiblica, 1978, as pessoas ou 6rgios habilitados para negociar em
nome da autoridade ptiblica interessada e o procedimento destinado a p6r
em priitica as condigdes de emprego negociadas deveriam ser determinadas
pela legislag90 nacional ou por outros meios adequados.
Se existirem outros metodos alem da negociagio colectiva para
(2)
permitir que os representantes dos funcionirios ptiblicos participem na
determinag50 das condigbes de trabalho, o procedimento destinado a
assegurar esta participagdo e a determinar definitivamente estas questdes
deveria ser determinado pela legislag50 nacional ou por outros meios
adequados.
3.
Quando s%oassinados acordos entre uma autoridade publica
e uma organizagio de funcionirios ptiblicos, em conformidade com a alinea
(1) do par6grafo 2 da presente recomendagdo, deveria normalmente
especificar-se o seu period0 de validez ou os procedimentos a seguir para a
sua terminaggo, renovag50 ou revisio, ou ambos os pontos.
4.
Para determinar a natureza e o alcance das facilidades que
deveriam ser concedidas aos representantes das organizagdes de funcion5rios
ptiblicos em conformidade com o pariigrafo 3 do artigo 6 da Conveng90
sobre as relagdes de trabalho na fungiio ptiblica, 1978, seria conveniente ter
em conta a Recomendag50 relativa aos representantes dos trabalhadores, 1971.

...........................................................................................................................................
Convenq5o (nQl54) sobre a negociaqio colectiva, 1981
A Conferencia geral da Organizaqio internacional do Trabalho,
Convocada para Genebra pelo Conselho de administrag50 do
Secretariado da Organizagio internacional do Trabalho, onde reuniu,
em 3 de Junho de 1981, na sua sexagesima setima sessio;

Reafirmando o trecho da Declara@o de Filadelfia que reconhece a
"obrigagdo solene da Organizag50 internacional do Trabalho de
fomentar, entre todas as nagdes do mundo, programas destinados a
... conseguir o reconhecimento efectivo do direito de negociaqzo
colectiva", e notando que este principio 6 "perfeitamente aplic6vel a
todos os povos do mundo";
Levando em conta a importhcia capital das normas internacionais
contidas na Convenqiio sobre a liberdade sindical e a protecgdo do
direito sindical, 1948; a Conveng50 sobre o direito de sindicaliza@o e
de negociafdo colectiva, 1949; a Recomendag50 sobre as convenq5es
colectivas, 1951; a Recomendafdo sobre a concilia@o e a arbitragem
voluntbrias, 1951; a Convengdo e a Recomendafdo sobre as relafdes
de trabalho na funq5o pGblica, 1978, assim como a Convengdo e a
Recomendafdo sobre a administrag50 do trabalho, 1978;
Considerando que 6 desejbvel fazer esforqos maiores para alcangar
os objectivos destas normas e, em particular, os principios gerais
contidos no artigo 4 da Convengdo sobre o direito de sindicaliza@o e
de negociafiio colectiva, 1949, e o pariigrafo 1da Recomendagdo sobre
as convenq5es colectivas, 1951;
Considerando por conseguinte que estas normas deveriam ser
completadas por medidas adequadas, baseadas nas ditas normas e
destinadas a fomentar a negociagdo colectiva livre e voluntiiria;
Ap6s ter decidido adoptar diversas propostas relativas 5 negociagzo
colectiva, questdo que constitui o quarto ponto da ordem do dia da
sessdo;
Ap6s ter decidido que essas propostas tomariam a forma de uma
convenf50 internacional,
adopta, no dia dezanove de Junho de mil novecentos e oitenta e um, a
seguinte convengdo, que sera denominada ConvengBo sobre a negociagiio
colectiva, 1981.
PARTE
I. ESFERA
DE APLICACAO
E DENIFICOES
Artigo 1
1. A presente conven@o aplica-se a todos os sectores de actividade
econ6mica.
A legislagdo ou a prbtica nacionais determinarzo a medida em
2.
que as garantias previstas pela presente convenf50 se aplicardo Bs forfas
armadas e A policia.
No relativo A fungdo publica, a legislafdo ou a prbtica nacionais
3.
podem fixar modalidades de aplicagdo particulares.

Artigo 2
Para os fins da presente convenq50, os termos "negociag50 colectiva"
aplicam-se a todas as negociafdes entre um empregador, um grupo de
empregadores ou uma ou vbrias organizagdes de empregadores, por um

lado, e uma ou vhrias organizafbes de trabalhadores, por outro lado, com o
objectivo de:
fixar as condiqbes de trabalho e de emprego, e/ou
a)
regulamentar as relagbes entre os empregadores e os trabalhadores,
b)
e/ou
regulamentar as relaqbes entre os empregadores ou as suas organic)
zagbes e uma ou varias organizaq6es de trabalhadores.

Artigo 3
Se a legislaqiio ou a prhtica nacionais reconhecerem a existsncia
1.
de representantes dos trabalhadores tal e como est5o definidos no artigo 3,
alinea b), da Convenffio relativa aos representantes dos trabalhadores, 1971,
a legislaqfio ou a pratica nacionais podem determinar em que medida os
termos "negociaqfio colectiva" deverfio igualmente abranger, para os fins
da presente conven@o, as negociaq6es com esses representantes.
Se, em aplicaqiio do anterior paragrafo 1,os termos "negociaqfio
2.
colectiva" abrangerem igualmente as negociaf6es com os representantes
dos trabalhadores visados nesse parAgrafo, deveriio ser adoptadas medidas
adequada, sempre que necesstirio, para assegurar que a presenqa desses
representantes nfio possa servir para prejudicar a situaqfio das organizaq6es
de trabalhadores interessadas.

Se a aplicagho da presente convenqiio niio for assegurada por meio
de convenf6es colectivas, sentenps arbitrais ou qualquer outro meio
conforme com a pr5tica nacional, devera s@-lopor via da legisla@ionacional.
111. PROMOCAO
DA NEGOCIACAO
COLECTIVA
PARTE
Artigo 5
1.
Devem ser adoptadas medidas adequadas adaptadas as
circunst2ncias nacionais para promover a negocia@o colectiva.
As medidas visadas n o anterior parhgrafo 1 devem ter os
2.
seguintes objectivos:
que a negocia~fiocolectiva se torne possivel para todos os empregaa)
dores e para todas as organizaq6es de trabalhadores dos sectores de
actividade visados pela presente convenqiio;
que a negociaqgo colectiva seja progressivamente alargada a todas as
b)
matkrias abrangidas pelas alineas a), b) e c) do artigo 2 da presente
convenfgo;
que a elabora@o de regras de procedimento acordadas entre as orgaC)
nizagbes de empregadores e as organizafbes de trabalhadores seja
fomentada;
que a negociaqfio colectiva nfio seja obstaculizada pela falta de regras
d)

e)

regendo o seu desenvolvimento ou pela insufici@nciaou o cardcter
inadequado dessas regras;
que os 6rg5os e os procedimenos de resolug50 dos conflitos do trabalho
sejam concebidos de forma a contribuirem na promoggo da negociag%ocolectiva.

Artigo 6
As disposi~besda presente conven@o n5o impedem o funcionamento
de sistemas de relagbes profissionais nos quais a negociaggo colectiva tem
lugar no ilmbito de mecanismos ou de instituigbes de conciliagiio e/ou de
arbitragem em que as partes na negociaggo colectiva participam voluntariamente.
Artigo 7
As medidas adoptadas pelas autoridades pljblicas para fomentar e
promover o desenvolvimento da negociaggo colectiva sergo alvo de consultas
pr6vias e, sempre que possivel, de acordos entre as autoridades pGblicas e
as organiza@es de empregadores e de trabalhadores.
Artigo 8
As medidas adoptadas para promover a negociaggo colectiva niio
podem ser concebidas nem aplicadas de forma a obstaculizar a liberdade
de negociag50 colectiva.

~UTRA~CONVEN~OES
E RECOMENDACOES
INCLUINDO DISPOSICOES
EM MATERIA DE DlRElTOS SlNDlCAlS
E DE RELACOES PROFlSSlONAlS
(Extractos)

A. Trabalhadores migrantes
Conven@o (ne 66) sobre os trabalhadores migrantes, 1939'
Artigo 6
1.
Todos os Estados membros que ratificam a presente conveng5o
comprometem-se a conceder aos estrangeiros um tratamento que n5o seja
menos favorivel que aquele aplicado aos seus pr6prios nacionais no que
diz respeito 2s seguintes mathias:
a)
na medida em que estas questdes sejam reguladas pela leg1slag50 ou
dependam das autoridades administrativas:
i) as condif6es de trabalho e, nomeadamente, a remuneraqfio dos
serviqos;
ii) o direito de filiaq5o nas organizac6es sindicais;
os impostos, taxas e contribuif6es sobre o trabalho, a pagar pelos trab)
balhadores,
As acg6es judiciais relativas aos contratos de trabalho.
c)
2.
A igualdade de trato prevista no parigrafo anterior pode ficar
subordinada 2 reciprocidade, que seri considerada existir:
entre todos os Estados membros vinculados pela presente conven~50;
a)
I Esta convenqio nCo foi ratificada por nenhum Estado membro e, por conseguinte,
nunca entrou em vigor. Foi revista em 1949 pela convengBo no 97; dada a entrada em vigor
desta conven@o, a conven~Cons 66 deixou de estar aberta para ratificagao.

F)

entre qualquer Estado membro vinculado pela presente convengiio e
qualquer outro Estado com o qua1assinou um acordo de reciprocidade
sobre a materia em causa.
ConvenqHo (nQ97) sobre os trabalhadores
migrantes (revisgo), 1949

Artigo 6
1.
0 s Membros para os quais a presente Convengiio esteja em
vigor obrigam-se a aplicar, sem discriminagiio de nacionalidade, de raga, de
religiiio ou de sexo, aos imigrantes que se encontrem legalmente nos limites
do seu territ6rio um tratamento que niio seja menos favorhvel que aquele
que 6 aplicado aos seus prdprios nacionais no que diz respeito 2s seguintes
materias:
Na medida em que estas questdes sejam reguladas pela legislagiio ou
a)
dependam das autoridades administrativas:
i) A remuneragiio, incluidos os subsidios familiares quando estes subsidios fazem parte da remuneragiio, a duragiio do trabalho, as horas
extraordinirias, os feriados pagos, as restrigdes a trabalho feito em
casa, a idade de admissiio ao trabalho, a aprendizagem e a formagiio
profissional e o trabalho das mulheres e adolescentes;
ii) A filiagiio nas organizagdes sindicais e o gozo das vantagens oferecidas pelas convengdes colectivas.
Recomendaqio (ng 100) sobre a protecqio dos trabalhadores
migrantes (paises insuficientemente desenvolvidos), 1955
I. DEFINICAO
E ESFERA
DE APLICACAO
1.
A presente recomendagiio aplica-se:
aos paises e territdrios nos quais tem lugar, a partir de uma economia
de subsistGncia, uma evolugiio em direcgiio de formas mais avangadas
da economia, baseadas no emprego remunerado e provocando um
desenvolvimento esporidico e disperso de centros industriais e agricolas, e onde a evolugdo provoca movimentos migrat6rios consider&
veis de trabalhadores e, por vezes, dos membros das suas familias;
aos paises e territdrios pelos quais transitam estes movimentos migratdrios de trabalhadores, tanto A ida como, eventualmente, 21 volta,
quando, globalmente, as medidas j i adoptadas nesses paises e territ6rios concedem As pessoas interessadas, durante as suas viagens, uma
protecgiio menor que aquela prevista na presente recomendagiio.
aos paises e territ6rios de destino dos movimentos migrat6rios de
trabalhadores, quando, globalmente, as medidas jB adoptadas nesses
paises e territ6rios concedem 2s pessoas interessadas, durante as suas

viagens ou o seu emprego, uma protecg5o menor que aquela prevista
na presente recomendag50.
2.
Para os fins da presente recomendaq50, os termos cctrabalhador
migrante,, designam os trabalhadores que participam nesses movimentos
migrat6rios, quer se desloquem no interior dos paises e territ6rios descritos
na alinea a) do anterior parigrafo 1, quer deles venham e se desloquem
dentro ou a trav6s dos paises e territ6rios descritos nas alineas b) e c) do
citado parfigrafo 1. 0 s termos aplicam-se tanto aos trabalhadores que
comepram um emprego como aos trabalhadores que procuram trabalho e
aos trabalhadores que v5o ocupar um emprego combinado, quer tenham
aceite ou n5o uma proposta de trabalho ou um contrato de trabalho. Nos
casos em que 6 possivel, os termos cctrabalhador migrante,, aplicam-se aos
trabalhadores durante as suas viagens de regress0 temporfirio ou definitivo,
quer essas viagens tenham lugar durante o emprego ou no fim dele.
3.
Nenhuma disposig50 da presente recomendag50 deveria ser
interpretada como dando a qualquer pessoa o direito de entrar ou de
permanecer num pais ou territ6rio sem respeitar as leis de imigrag5o ou as
outras leis desse pais ou territorio.
4.
As disposigbes desta recornendagio s5o apliciveis sem prejuizo
para disposiqbes ou priticas existentes em virtude das leis, dos hfibitos ou
dos acordos que garantem aos trabalhadores migrantes condigbes mais
favorheis que aquelas previstas na presente recomendaq50.
5.
Devem ser eliminadas todas as discriminagbes contra os trabalhadores migrantes.

E. Actividades sindicais
Convem
conceder
aos trabalhadores migrantes o direito de
41.
associag50 e o direito de se dedicarem livremente a todas as actividades
sindicais n5o contrfirias As leis nos centros em que trabalham, e devem ser
adoptadas todas as medidas possiveis par assegurar &sorganizaqbes sindicais
representando os trabalhadores interessados o direito de assinar convenq6es
colectivas com empregadores ou organizagbes de empregadores.
RecomendagCo (ne 151) sobre os trabalhadores migrantes, 1975

1.
0 s Estados membros deveriam aplicar as disposiq5es da
presente recomendag50 no Cimbito de uma politica global relativa As
migrag6es internacionais para fins de trabalho. Esta politica de migraqbes
deveria basear-se nas necessidades econ6micas e sociais dos paises de origem
e dos paises de trabalho; deveria levar em conta n5o so as necessidades e os
recursos a curto prazo em m5o-de-obra, como tambem as consequ@ncias
econ6micas e sociais a longo prazo das migraqbes, tanto para os migrantes
como para as comunidades interessadas.

2.
0 s trabalhadores migrantes e os membros das suas familias
que se encontram legalmente no territ6rio de um Estado membro deveriam
beneficiar da igualdade efectiva de oportunidades e de tratamento em
relag50 aos nacionais no que diz respeito a:
acesso aos servigos de oriental50 profissional e de colocag5o;
acesso i formag50 profissional e ao emprego da sua escolha, conforme
as suas aptiddes pessoais para essa formagio ou esse emprego, levando em consideragio as qualificagdes adquiridas no estrangeiro e no
pais de trabalho;
promogio em fungio das suas qualidades pessoais, expericncia, aptiddes e aplicagiio no trabalho;
seguranga do emprego, obtengio de outro trabalho, trabalhos de socorro e readaptag50;
remuneraqgo para trabalho de igual valor;
condigdes de trabalho, incluindo a durag5o do trabalho, os periodos
de repouso, as ferias pagas anuais, as medidas de seguranga e de hig e n e profissional, assim como as medidas de seguranga social e os
servigos e prestagbes sociais em relag50 com o trabalho;
filiaggo em organizagdes sindicais, exercicio dos direitos sindicais e
possibilidade de ocupar fungdes nos sindicatos e nos drg5os de relagdes
profissionais, incluindo os 6rgios de representag50 dos trabalhadores
nas empresas;
direito de aderir a todos os tipos de cooperativas;
condigdes de vida, incluindo o alojamento e o beneficio dos serviqos
sociais e das instituigdes de ensino e de saiide.
3.
Todos os Estados membros deveriam assegurar a aplicag50 dos
principios enunciados no par5grafo 2 da presente recomendag50 em todas
as actividades sujeitas a fiscalizag50 de uma autoridade pliblica e encorajar
a sua aplicag5o por metodos adaptados &scircunstiincias e 2s priticas
nacionais em todas as outras actividades.
Deveriam ser adoptadas medidas, em colaboraq50 com as
4.
organizagbes de empregadores e de trabalhadores e de outros organismos
interessados, para:
fazer que o pliblico compreenda e admita os principios anteriormente
a)
mencionados;
examinar as queixas relativas A n5o observaq50 desses principios e
b)
corrigir, por meio de conciliagio ou por outros meios adequados, todas
as priticas consideradas incompativeis com os principios em causa.
5.
Todos os Estados membros deveriam assegurar-se que a
legislag50 nacional relativa i s condigdes de residencia no seu territdrio se
aplica d e forma a que o exercicio legal dos direitos garantidos em
conformidade com estes principios n i o possa constituir um motivo de n5o

renovagiio da autorizaq50 d e residhcia ou de expuls5o e n5o seja
desencorajado pela ameaga desse tip0 de medidas.

..............................................................................................................................................
B. Politica social
Recomendar$o (nQ70) sobre a politica social nos
territ6rios dependentes, 1944

Todos os Estados membros da Organizaq50 internacional do
1.
Trabalho deveriam adoptar ou continuar a adoptar medidas da sua
compet@nciapara assegurar o bem-estar e o desenvolvimento dos povos
dos territ6rios dependentes mediante a aplicag5o dos principios gerais
enunciados na parte I do anexo 21 presente recomendac50.
2. Todos os Estados membros da Organizag50 responsiveis por
um territ6rio dependente deveriam adoptar as medidas pertinentes da sua
compet@nciapara assegurar a aplicaq50 efectiva nesse territ6rio das normas
minimas enunciadas na parte I1 do anexo A presente recomendag50, e em
particular submeter a presente recomendac5o 2I autoridade ou As autoridades
competentes para tornar efectivas nesse territ6rio as normas minimas
enunciadas na parte I1 do anexo.
3.
Todos os Estados membros da Organizagio deveriam, se
aprovarem a presente recomendag50, notificar ao Director do Secretariado
da Organizag50 internacional do Trabalho a sua aceitag5o dos principios
gerais enunciados na parte I do anexo; deveriam comunicar-lhe, dentro do
mais breve prazo possivel, os pormenores das medidas adoptadas para tornar
efectivas as normas minimas enunciadas na parte I1 do anexo, no que diz
respeito a cada territ6rio dependente sob a sua responsabilidade e deveriam
posteriormente apresentar ao Secretariado da Organizag50 internacional
do Trabalho, conforme decidir o Conselho de administraq50, relat6rios
apresentando as medidas adoptadas para aplicar a recomendag50.
As normas enunciadas na parte I1 do anexo 2 presente reco4.
mendag5o deveriam ser consideradas normas minimas, que n5o restringem
nem afectam qualquer obrigag50 de um Estado membro da Organizaq50
de aplicar normas mais elevadas, quer em virtude da Constituig50 da
Organizaggo, quer em virtude de uma convenq50 internacional do trabalho
que ratificou, e n5o podem de forma alguma ser interpretadas nem aplicadas
de forma a diminuir a protecg5o j6 concedida pela legislag50 aos trabalhadores interessados.
ANEXO

SECCAO
13. ORGANIZACAO
PROFISSIONAL
Artigo 43
1.
0 direito dos empregadores e dos trabalhadores d e se
associarem corn objectivos n5o contrdrios As leis sera garantido por medidas
adequadas.
2.
Ser5o adoptadas todas as medidas prdticas e possiveis para
consu1tar.e associar os representantes das organizag6es de empregadores e
de trabalhadores ao estabelecimento e ao funcionamento dos organismos
de conciliagtio, arbitragem, fixag5o de saldrios minimos e de inspecg5o do
trabalho. Nos lugares em que as organizaq6es representativas dos
trabalhadores n5o estiverem desenvolvidas, a autoridade competente
designard pessoas especialmente qualificadas para actuar em nome dos
trabalhadores e para ajudar, com os seus pareceres e conselhos, o desenvolvimento inicial das organizaqbes oper6rias.
3.
Ser5o adoptadas todas as medidas pr6ticas e possiveis para
garantir aos sindicatos profissionais representando os trabalhadores interessados o direito de assinarem convengcies colectivas com os empregadores
ou com as organizag6es de empregadores.

Artigo 44
1.
Ser5o instituidos tiio depressa quanto possivel mktodos de
resolug50 das contendas colectivas entre empregadores e trabalhadores.
2. Representantes dos empregadores e dos trabalhadores interessados, incluindo representantes das suas organizaq6es respectivas, ser5o
associados, tanto quanto possivel, 21 aplicagiio destes metodos, sob a forma
e na medida fixadas pela autoridade competente mas, em todos os casos,
em nGmero e condiq6es iguais.
Convenqiio (nW2) sobre a politica social
(territbrios n50 metropolitanos), 1947

..........................................................................................................................................
PARTE
I. OBRIGA~OES
DAS PARTES
NA CONVENCAO

Artigo 1
Todos os Estados membros da Organizag50 internacional do
1.
Trabalho que ratificarem a presente conveng50 obrigam-se a que a politica
e as medidas nela previstas sejam aplicadas nos territ6rios n5o metropolitanos sob a sua responsabilidade, incluindo todos os territ6rios sob tutela
para as quais sejam autoridade encarregada da administrag50, except0 os
territ6rios visados nos pardgrafos 2 e 3 do presente artigo, sob reserva do
acordo dos governos dos territ6rios interessados quando se trata de questdes
que s5o da compet@nciadesses territ6rios.
Quando as quest6es a que se refere a presente conveng5o
2.
entram totalmente ou principalmente no Smbito da compet@nciapr6pria

das autoridades de um territ6rio ndo metropolitano, o Estado membro
responsdvel pelas relagdes internacionais desse territbrio, em acordo com o
govern0 do territ6rio em causa, poderd comunicar ao Director geral do
Secretariado da Organizagdo internacional do Trabalho uma declarag50 de
aceitaqiio, em nome desse territbrio, das obrigag6es desta conveng50.
Uma declaragdo de aceitag5o das obrigagdes da presente
3.
convengdo pode ser comunicada ao Director geral do Secretariado da
Organizag50 internacional do Trabalho:
a)
por dois ou vdrios Estados membros da Organizag50, no caso de um
territ6rio colocado sob a sua autoridade conjunta;
por qualquer autoridade internacional responsdvel pela administraq50
b)
de um territ6rio em virtude das disposig6es da carta das Nag6es Unidas ou de qualquer outra disposi@o em vigor, relativamente a esse
territ6rio.

VI. NAO-DISCRIMINACAO
NO DOM~NIODA RACA, DA COR,
PARTE

DO SEXO,

DA CRENCA, DA QUALIDADE DE MEMBRO DE UM GRUPO TRADICIONAL
OU DA

FILIACAO

SINDICAL

Artigo 18
1.
Um dos objectivos da politica social deveri ser a supress50 de
todas as discriminag6es entre os trabalhadores baseadas na raga, na cor, no
sexo, na crenga, na qualidade de membro de um grupo tradicional ou na
filiaq5o sindical, no que respeita:
a)
2 legislag50 e as conveng6es do trabalho, que deverdo proporcionar
um tratamento econ6mico equitativo a todos os que residam ou trabalhem legalmente no territ6rio;
a admiss50 aos empregos, tanto pQblicos como privados;
b)
as condi~desde contratag50 e de promo@o;
c)
2s facilidades de formagdo profissional;
d)
e
As condigdes de trabalho;
As medidas relativas a higene, A seguranga e ao bem-estar;
f)
g)
a disciplina;
A participag50 na negociag5o das conveng6es colectivas;
h)
aos
valores salariais, que devem ser estabelecidos de acordo com o
i)
principio <<a
trabalho igual, saldrio igual,,, num mesmo process0 de
produg50 e numa mesma empresa, na medida em que este principio
estd admitido no territ6rio metropolitano.
2.
Sob reserva das disposigdes da alinea i) do pardgrafo anterior,
tomar-se-50 todas as medidas prdticas e possiveis a fim de reduzir todas as
diferen~asnos valores salariais que provenham de discriminagdes baseadas
na raca, na cor, no sexo, na crenga, na qualidade de membro de um grupo
tradicional ou na filiagdo sindical, elevando os valores aplicdveis aos
trabalhadores menos remunerados.

PARTE
vnI. MEDIDAS
VARIAS
Artigo 21
1.
No relativo aos territ6rios mencionados no parbgrafo 1do artigo
1 da presente convengdo, todos os Estados membros que a ratificarem
devem juntar B ratificagio ou comunicar ao Secretariado da Organizag50
internacional do Trabalho, tdo depressa quanto possivel depois da ratificagio,
uma declarag50 indicando:
os territdrios relativamente aos quais se obrigam a que as disposigbes
a)
da convengdo sejam aplicadas sem modificagzo;
os territ6rios relativamente aos quais se obrigam a que as disposig6es
b)
da convengdo sejam aplicadas com modificag6es, e quais sdo essas
modificag6es;
os territdrios relativamente aos quais a conveng5o 6 inaplicb-el e,
c)
neste caso, os motivos pelos quais 6 inaplicbvel;
os territ6rios relativamente aos quais reserva a sua deciszo.
d)
As obrigag6es assumidas nas alineas a) e b) d o primeiro
2.
parbgrafo do presente artigo ser5o consideradas partes integrantes da
ratificagdo e produzirdo efeitos idhticos
Qualquer Estado membro poderb renunciar por nova
3.
declaragzo B totalidade ou parte das reservas contidas na sua declaragzo
anterior em virtude das alineas b), c) e d) do parbgrafo 1do presente artigo.
Qualquer Estado membro poderb, durante os prazos em que
4.
a presente conveng50 pode ser denunciada em conformidade com as
disposig6es do artigo 27, comunicar ao Director geral nova declaragdo
modificando a qualquer outro respeito os termos de uma declarag50 anterior
e dando a conhecer a situag50 em determinados territ6rios.
Convenq5o (nQl17) sobre a politica social
(objectivos e normas de base), 1962
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PARTE
V. NAo-DISCRIMINACAO
NO DOM~NIODA RACA,

DA COR, DO SEXO, DA CRENCA,

DA QUALIDADE DE MEMBRO DE UM GRUPO TRADICIONAL OU DA

FILIACKO SINDICAL

Artigo 14
Um dos objectivos da politica social deverb ser a supress5o de
1.
todas as discriminag6es entre os trabalhadores baseadas na raga, na cor, no
sexo, na crenga, na qualidade de membro de um grupo tradicional ou na
filiaq50 sindical, no que respeita.
a)
a 1egslagZoe i s conveng6es do trabalho, que dever5o proporcionar
um tratamento econdmico equitativo a todos os que residam ou trabalhem legalmente no pais;
a admiss50 aos empregos, tanto pGblicos como privados;
b)
2s condig6es de contratag50 e de promogdo;
c)

i s facilidades de formag50 profissional;
i s condig6es de trabalho;
2s medidas relativas i higene, i seguranga e ao bem-estar;
fl
8)
2 disciplina;
2 participag50 na negociag50 das convengdes colectivas;
h)
aos valores salariais, que devem ser estabelecidos de acordo com o
i)
principio cca trabalho igual, sal6rio iguab, num mesmo process0 de
produg50 e numa mesma empresa.
2.
Tomar-se-90 todas as medidas praticas e possiveis a fim de
reduzir todas as diferenqas nos valores salariais que provenham d e
discriminag6es baseadas na raga, na cor, no sexo, na crenga, na qualidade de
membro de um grupo tradicional ou na filiaqtio sindical, elevando os valores
aplicdveis aos trabalhadores menos remunerados.
d)

e)

C. Populag6es indigenas e tribais
ConvenqCo (nQl07) relativa 2s populag6es aborigenes
e tribais, 19572
1.
A presente conven@o aplica-se:
aos membros das populaq6es tribais ou semitribais de paises
a)
independentes cujas condig6es sociais e econ6micas correspondem a um
estado menos avangado do que o atingido pelos outros sectores da
comunidade nacional, e que s5o regulados, no todo ou em parte, pelos seus
pr6prios costumes e tradig6es ou por legislag90 especial;
aos membros das populaq6es tribais ou semitribais de paises
b)
independentes que s9o consideradas como aborigenes por descenderem
das populag6es que habitavam o pais, ou uma regi5o geografica a que o
pais pertence, na epoca da conquista ou coloniza@io e que, qualquer que
seja o seu estatuto juridico, levam uma vida mais conforme com as
instituiq6es sociais, econ6micas e culturais daquela 6poca do que com as
instituig6es da nag50 a que pertencem.
2.
Para os fins desta conveng50, a express50 ccsemitribab inclui
grupos e pessoas que, embora estejam a ponto d e perder as suas
caracteristicas tribais, ainda n5o est5o integradas na comunidade nacional.
3.
As populaq6es aborigenes e outras populag6es tribais ou
semitribais mencionadas nos paragrafos 1 e 2 deste artigo s5o designadas
nos artigos que seguem pelas palavras ccpopulac6es interessadass.

1.

111. RECRUTAMENTO
E CONDICOES DE EMPREGO
PARTE
Artigo 15
Cada Estado membro devera, dentro d o quadro da sua

2 Esta conven@o foi revista pela conven~8onQ169 e, por onseguinte, jh n8o esti aberta
para ratificaq8o.
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legislaqio nacional, adoptar medidas especiais para assegurar aos trabalhadores pertencentes As populaqbes interessadas uma protecgio eficaz no
que respeita ao recrutamento e As condiqbes de emprego, enquanto n i o
estejam em posiq5o de gozar da protecqio dispensada pela lei aos trabalhadores em geral.
2.
Cada Estado membro dever6 fazer tudo o que lhe for possivel
para evitar qualquer discriminaqiio entre os trabalhadores pertencentes i s
~opulaqbesinteressadas e os outros trabalhadores, em especial no que
r t speita:
i
ao acesso aos empregos, incluindo os empregos qualificados;
i?)

c)

d)

i remuneragio igual para trabalho de igual valor;
i assistencia medica e social, 2i prevenq5o e reparaqiio dos acidentes
de trabalho e das doenqas profissionais, i higiene do trabalho e i habitaqiio;
ao direito de associaqio e de livre actividade sindical n i o contrArias
i s leis e ao direito de celebrar acordos colectivos com os patrbes ou as
organizaq6es patronais.

Convenq50 (n"69) relativa aos povos indigenas
e tribais, 1989

Artigo 20
1.
0 s governos devem, dentro do quadro da sua legisla~50
nacional e em cooperaqiio com os povos interessados, adoptar medidas
especiais para assegurar aos trabalhadores pertencentes a esses povos uma
protecqio eficaz no que respeita ao recrutamento e As condiqbes de emprego,
na medida em que n i o estejam eficazmente protegidos pela legislaqio
aplic6vel aos trabalhadores em geral.
2.
0 s governos devem fazer tudo o que lhes for possivel para
evitar qualquer discriminaqio entre os trabalhadores pertencentes aos povos
interessados e os outros trabalhadores, em especial no que respeita:
ao acesso aos empregos, incluindo os empregos qualificados, assim
a)
como as medidas de promoqiio;
A remuneraqio igual para trabalho de igual valor;
b)
2i assisthcia medica e social, i seguranqa e safide profissionais, a todas
c)
as prestaq6es de seguranqa social e todas as outras regalias provenientes do emprego, assim como A habitaqio;
ao direito de associagio e de livre actividade sindical niio contr6rias
d)
i s leis e ao direito de celebrar acordos colectivos com os patrbes ou as
organizaqbes patronais.

D. Planfag7es
ConvenqCo (nQ110) sobre as planta@ies, 1958

..........................................................................................................................................
PARTE
I. DISPOSICOES
GERAIS
Arfigo 1
Para os fins da presente convengio, o termo ccplantag50,) inclui
1.
todas as empresas agricolas, situadas numa regiio tropical ou subtropical,
que empregam regularmente trabalhadores assalariados e onde se cultivam
ou produzem principalmente para fins comerciais: cafe, chh, cana de agiicar,
borracha, banana, cacau, coco, amendoim, algodiio, tabaco, fibras tcxteis
(sisal, juta, chhamo), citrinas, 61eo de palma, quinquina ou ananhs. A
presente conveng5o n i o se aplica As empresas familiares ou com dimensdes
pequenas que produzem para o mercado local e que n i o empregam
regularmente trabalhadores assalariados.
2.
Todos os Estados membros para os quais vigora a presente
convenqio poderio, apbs consulta 2s organizafdes mais representativas de
empregadores e de trabalhadores interessadas, quando tais organizagdes
existem, alargar a aplicaq50 da presente convengio a outras plantaqbes:
acrescentando A lista do parhgrafo 1do presente artigo uma ou vhrias
a)
das seguintes culturas: arroz, chicbria, cardamomo, gerdnio e piretro,
ou quaisquer outras culturas;
acrescentado 2s plantagdes visadas no parhgrafo 1do presente artigo
b)
categorias de empresas que ela n5o visa mas que, segundo a legislag50
ou a prdtica nacionais, s5o classificadas como plantagdes.
0 Estado membro em causa deverh indicar todas as medidas
adoptadas a este efeito nos relat6rios anuais sobre a aplicaq50 da convenq50
a apresentar em conformidade com o artigo 22 da Constituic50 da
Organizagio internacional do Trabalho.
3.
Para os fins do presente artigo, o termo ~ p l a n t a g 5 0inclui
~
normalmente os serviqos de transformagio primdria do produto ou dos
produtos da plantag90.
Artigo 2
1.
Todos os Estados membros que ratificarem a presente
convengio obrigam-se a aplicar as suas disposigdes de igual maneira a todos
os trabalhadores das plantaqbes, sem distinq5o de raga, cor, sexo, religiio,
opiniio politica, nacionalidade, origem social, tribo ou filiaqio sindical.
Arfigo 3
1.
Todos os Estados membros para os quais a presente convengio
vigora dever5o:
a)
aplicar:
i)
a parte I;

as partes I
S( IX e XI;
iii)
pel0 menos duas entre as partes II, IU,V; VI, W, Vm, X, XII e Xm;
iv)
a parte XIV;
especificar numa declaragiio anexa sua ratificagiio -no caso de excluir
b)
uma ou vhrias partes da sua aceitagio das obrigagdes decorrentes da
convengiio - a parte ou as partes que exclui.
2.
Todos os Estados membros que fizeram uma declaragiio em
conformidade com o parhgrafo 1 b) do presente artigo deveriio, nos seus
relat6rios anuais a apresentar conforme o artigo 22 da Constituiqiio da
Organizaqiio internacional do Trabalho, indicar todos os progressos realizados
com vista B aplicagiio das partes excluidas.
Todos os Estados membros que ratificarem a presente con3.
venqiio mas que excluirem certas partes em conformidade com o disposto
nos parhgrafos anteriores, podem posteriormente notificar ao Director geral
do Secretariado da Organizaqiio internacional do Trabalho que aceitam as
obrigagdes decorrentes da convengiio no que respeita a uma das partes anteriormente excluidas; tais compromissos seriio considerados formar parte
integrante da ratificagiio e produziriio efeitos identicos a partir da sua data
de notificagiio.
ii)

Artigo 4
Em conformidade com o artigo 19, parhgrafo 8, da Constitui~iioda
Organizagiio internacional do Trabalho, nada na presente convengiio deve
ser considerado como afectando uma lei, uma sentenga, um hhbito ou um
acordo que garantem condigdes mais favorhveis aos trabalhadores que
aquelas previstas na convenfiio.
PARTE
IX. DIREITO
DE SINDICALIZACAO
E DE NEGOCIACAO COLECTIVA
Artigo 54
0 direito dos empregadores e dos assalariados de se associarem com
vista a quaisquer objectivos nZo contrhrios 2s leis serh assegurado por
medidas adequadas.

Artigo 55
Todos os procedimentos de exame dos conflitos entre empregadores
e trabalhadores seriio tiio simples e tiio rhpidos quanto possivel.
Artigo 56
0 s empregadores e os trabalhadores seriio encorajados a evitar
1.
os conflitos e, e surgirem, a resolv@-10sequitativamente por meios de
conciliagiio.
Por conseguinte, seriio adoptadas todas as medidas prhticas e
2.
possiveis para consultar os representantes das organizagdes de empregadores
e de trabalhadores e para as associar ao estabelecimento e ao funcionamento
dos organismos de conciliag2io.

Sob reserva do funcionamento destes organismos, competira
3.
a funcion6rios pljblicos proceder ao exame dos conflitos, esforqar-se por
encorajar a conciliaqiio e ajudar as partes a chegarem a um soluqiio equitativa.
Quando for prhtico e possivel, funcion5rios seriio destacados
4.
especialmente para estas fung6es.

Artigo 57
Seriio instituidos o mais depressa possivel m6todos de resoluqiio
1.
dos conflitos entre empregadores e trabalhadores.
Representantes dos empregadores e dos trabalhadores interes2.
sados, incluindo representantes das suas organizaq6es respectivas, se as
houver, seriio associados, tanto quanto possivel, B aplicaqiio desses m&odos,
na forma e na medida fixadas pela autoridade competente, mas em todo
caso em igual nljmero e em p6 de igualdade.
Artigo 58
0 s trabalhadores devem beneficiar de uma protecfiio adequada
1.
contra todos os actos de discriminaqiio que acarretem violaqiio da liberdade
sindical em materia de emprego.
Essa protecgbo deve, designadamente, aplicar-se no que respeita
2.
aos actos que tenham por fim:
Subordinar o emprego de um trabalhador B condiqiio de este niio se
a)
filiar num sindicato ou deixar de fazer parte de um sindicato;
Despedir um trabalhador ou prejudic5-lo por quaisquer outros meios,
b)
devido 5 sua filiagiio sindical ou 2 sua participaqiio em actividades
sindicais fora das horas de trabalho ou, com consentimento do empregador, durante as horas de trabalho.
Artigo 59
1.
As organizag6es de trabalhadores e de empregadores gozar5o
de adequada protecqiio contra actos de ingerencia de umas nas outras, quer
directamente quer por agentes ou membros de umas nas outras, na sua
constituiqiio, funcionamento e administragiio.
2.
Seriio principalmente considerados actos de ingerencia, nos
termos deste artigo, promover a constituigiio de organizaqdes de trabalhadores dominadas por um empregador ou uma organizaqiio de empregadores ou manter organizaq6es de trabalhadores com recursos financeiros
ou de outra espbcie, com o objectivo de sujeitar essas organizaq6esao controle
de um empregador ou de uma organizaqiio de empregadores.
Artigo 60
Organismos adequados &scondiq6es nacionais seriio criados, se
necessfirio, para assegurar o respeito do direito de sindicaliza@o definido
nos artigos anteriores.

Artigo 61
Medidas adequadas As condiqdes nacionais ser5o adoptadas, se
necessbrio, para estimular e promover o pleno desenvolvimento e utilizaf50
d e mecanismos de negociaq50 voluntbria entre empregadores ou
organizaf6es de empregadores e organizaqdes de trabalhadores, com o
objectivo de regular, por este meio, as condiqdes de emprego.

PARTE
X. LIBERDADE
SINDICAL
Artigo 62
0 s trabalhadores e os empregadores, sem qualquer tip0 de distinq50,
t@mo direito, sem autorizaq50 previa, de constituir organizaqdes livremente
escolhidas, com a condiq50 unicamente de cumprirem os seus estatutos.

Artigo 63
1.
As organizaqdes de trabalhadores e de empregadores t@mo
direito de elaborar os seus estatutos e regulamentos administrativos, de
eleger livremente os seus representantes, de organizar a sua gest5o e a sua
actividade e de formular o seu programa de acf5o.
2.
As autoridades pfiblicas devem abster-se de qualquer intervenq5o que possa limitar este direito ou obstaculizar o seu exercicio legal.
Arfigo 64
As organizafdes de trabalhadores e de empregadores n5o est5o sujeitas
a dissolu~donem a suspensgo por autoridade administrativa.
Artigo 65
As organizaq6es de trabalhadores e de empregadores t@mo direito
de constituir federaqdes e confederaqbes, bem como o direito de se filiarem
nelas e qualquer organizaq50, federalgo ou confederal50 tem o direito d e
se filiar em organizaqdesinternacionais de trabalhadores e de empregadores.
Artigo 66
0 disposto nos artigos 62/63 e 64 aplica-se As federaf6es e confederaqdes das organizafdes de trabalhadores e de empregadores.
Artigo 67
A aquisiq5o da personalidade juridica pelas organizaqdes de trabalhadores e de empregadores e pelas suas federa~dese confederaq6es n5o pode
estar subordinada a condiqdes de natureza a p6r em causa a aplicaq50 das
disposiqdes dos artigos 62/63 e 64.
Artigo 68
No dmbito do exercicio dos direitos que lhes siio reconhecidos
1.
pela presente parte da convenq50, os trabalhadores, os empregadores e as
suas organizaqdes respectivas devem, como as outras pessoas ou

colectividades organizadas, respeitar a legalidade.
2.
A legislag50 nacional n5o poder6 prejudicar, nem ser aplicada
de forma a prejudicar, as garantias previstas na presente parte da convengbo.

Artigo 69
Para os fins da presente parte da conveng80, o termo ccorganiza@o>>
significa todas as organizagbes de trabalhadores ou de empregadores tendo
como objectivo a promog5o e a defesa dos interesses dos trabalhadores ou
dos empregadores.
Artigo 70
Todos os Estados membros para os quais vigora a presente parte da
conveng5o obrigam-se a adoptar todas as medidas necess6rias e adequadas
para assegurar aos trabalhadores e aos empregadores o livre exercicio do
direito sindical.
E. Marinheiros
Recomendag50 (nQ108) sobre as condig6es de vida, de trabalho
e de seguranqa dos marinheiros, 1958
0 pais de matricula deveria aceitar todas as obrigag6es que implica a
matricula de um navio e exercer efectivamente jurisdiggo e controle no que
respeita A seguranga e As condig6es de vida dos marinheiros embarcados
nos seus navios maritimos afectados ao comercio; deveria em particular:
elaborar e instaurar regulamentos prevendo que todos os navios inscritos no seu registo devem cumprir normas de seguranga aceites a
nivel internacional;
adoptar disposig6es destinadas ao funcionamento de um servigo adequado de inspecg5o dos navios, em fung5o da importsncia da tonelagem inscrita no seu registo, e fazer com que todos os navios inscritos
nesse registo sejam inspeccionados regularmente para dar efeito aos
regulamentos promulgados em virtude da anterior alinea a);
criar, tanto no seu territ6rio como no estrangeiro, os organismos necessgrios, controlados pel0 govern0 e encarregados de fiscalizar a inscrig5o na lista de tripulag80 e o despedimento dos marinheiros;
assegurar que as condig6es de servico dos marinheiros est5o conforme as normas geralmente aceites pelos paises tradicionalmente maritimos ou velar que tal suceda;
assegurar, por via regulamentar ou legislativa, salvo se j6 existirem
disposiqbes para esse efeito, a liberdade sindical dos marinheiros embarcados a bordo dos seus navios;
adoptar, por via regulamentar ou legislativa, medidas adequadas para
assegurar, em conformidade com as prdticas dos paises tradicional-

g)

mente maritimo, o repatriamento dos marinheiros embarcados a bordo dos seus navios;
velar que sejam adoptadas disposiqdes adequadas e satisfat6rias para
o exame dos candidatos aos certificados de capacidade e para a concessio desses certificados.

............................................................................................................................................
Recomendagiio (nQl45) sobre o trabalho nos portos

I. ESFERA
DE APLICACAO
E DEFINICOES
1.
Sob reserva do parhgrafo 36, a presente recomendag50 aplicase As pessoas que est5o disponiveis de forma regular para um trabalho de
estivador e que auferem o seu rendimento anual principal com este trabalho.
2.
Para os fins da presente recomendag50, as expressdes
ccestivadores,, e cctrabalho nos portos,, designam pessoas e actividades
definidas como tais pela legislag50 ou a prtitica nacionais. As organizac;bes
de empregadores e de trabalhadores interessadas deveriam ser consultadas
no momento da elaboraqio ou da revis50 destas definig6es ou ser associadas
de qualquer outra forma; al6m disso deveria levar-se em conta os novos
mgtodos de manuten@o as suas consequ@nciaspara as diversas tarefas
dos estivadores.

23.
A discuss50 e a negociafzo entre os empregadores e os
trabalhadores interessados deveriam procurar, n i o 56 apenas resolver
problemas correntes como os saltirios e as condiqdes de trabalho, como
tamb6m encontrar uma soluqio global abrangendo o conjunto das medidas
sociais requeridas para enfrentar as consequGncias dos novos metodos de
manutenqio.
24.
Para esses fins, deveria reconhecer-se a importsncia da existcncia de organizaqdes de empregadores e de estivadores estabelecidas em
conformidade com os principios da Conveng50 sobre a liberdade sindical a
protecg50 do direito sindical, 1948, e da Conven@o sobre o direito de sindicalizag50 e de negocia@o colectiva, 1949, e capazes de negociar livremente
e de garantir a aplicagio dos acordos assinados.
25. Deveria ser instituido, onde ainda n5o exista, um organism0
misto adequado, para criar entre estivadores e empregadores um clima de
confianp e de colaborag50 permitindo a introdugfio de transformagdes
sociais e tknicas sem tens6es nem conflitos e a resolu@io rtipida de todas as
reclamaqdes em conformidade com a Recomenda@o sobre o exame das
reclamaqdes, 1967.
26. As organizag6es de empregadores e de trabalhadores e, se for
caso disso, as autoridades competentes, deveriam participar na aplicag50
das medidas sociais requeridas e, em particular, na instaurag50 dos regimes

de regularizaq50 do emprego ou de estabilizag50 dos rendimentos.
27. Deveriam ser estabelecidos sistemas eficazes de comunicag50
entre empregadores e estivadores e entre dirigentes e membros das
organizaf6es de trabalhadores, em conformidade com o disposto na
Recomenda@o sobre as comunicag6es na empresa, 1967, e ser instaurados
por todos os meios possiveis, a todos os niveis.

VII. DIVERSOS
36. As disposig6es adequadas da presente recomendaq5o deveriam,
tanto quanto possivel, ser aplicadas aos estivadores ocasionais e aos
estivadores sazonais, em conformidade com a legislag50 e a pritica nacionais.
Recomendagio (ne 155) sobre a marinha mercante
(melhora das normas), 1976
1.
(1)
Sob reserva das disposig6es contrdrias contidas no presente pardgrafo, a presente recomendag50 aplica-se a todos os navios mar,
ptiblicos ou particulares, destinados, para fins comerciais, ao transporte de
mercadorias ou de passageiros ou utilizados para outros fins comerciais.
A legislag50 nacional deveria determinar quando um navio de(2)
ve ser considerado navio de mar para os fins da presente recomendag50.
(3) A presente recornendagio aplica-se aos rebocadores de mar.
A presente recomendagzo n5o se aplica:
(4)
aos navios cujo principal meio de propuls5o 4 a vela, quer estejam
a)
equipados de mdquinas auxiliares, quer nho;
aos navios destinados B pesca, B cafa da baleia ou a operaq6es similares;
b)
aos navios com pouca tonelagem nem aos navios tais como as plataC)
formas de furaqho e de explorag50 quando nho sbo utilizadas para
navegagbo; a decisbo relativa aos navios visados pela presente disposic50 deveria ser tomada pela autoridade competente de cada pais,
apds consulta As organizagbes mais representativas de armadores e
de marinheiros.
Nenhuma disposiqho da presente recomendaf50 deve ser en(5)
tendida como alargando a esfera de aplicagdo dos instrumentos mencionados
no anexo 2t Conveng5o sobre a marinha mercante (normas minimas), 1976,
ou no anexo presente recomendag50.
2.
0 s Estados membros deveriam:
fazer com que as disposiqbes da legislagho prevista no artigo 2, alinea
a)
a) da Convengbo sobre a marinha mercante (normas minimas), 1976;
verificar que as disposig6es das convenf6es colectivas que regulassem
b)
as condiqbes de trabalho a bordo e as disposiq6es relativas A vida a
bordo;

sejam equivalentes pel0 menos As conveng6es e aos artigos de conveng6es
a que se refere o anexo A Conven~50sobre a marinha mercante (normas
minimas), 1976.
3.
Al6m disso, deveriam ser adoptadas medidas, se necessirio por
etapas, para que esta legislag50 ou, se for caso disso, estas convengdes
colectivas, contenham disposig6es pel0 menos equivalentes As disposiq6es
dos instrumentos mencionados no anexo A presente recomendaf50.

E Pessoal de enfermagem
Convenq5o (nQl49) sobre o pessoal de enfermagem, 1977

Artigo 1
1.
Para os efeitos da presente Conveng50, a express50 ccpessoal
de enfermagemn designa todas as categorias de pessoal que prestem
cuidados e servigos de enfermagem.
2.
A presente Conven@o aplica-se a todo o pessoal de enfermagem, onde quer que exerga as suas fungbes.
3.
A autoridade competente pode, apds consulta As organizagdes
de empregadores e de trabalhadores interessadas, se as houver, adoptar
disposigdes especiais para o pessoal d e enfermagem q u e presta
gratuitamente cuidados e servigos de enfermagem; essas disposig6es n5o
dever5o derrogar o artigo 2, parfigrafo 2, alinea a), nem os artigos 3,4 e 7 da
presente Conveng50.
Artigo 5
1.
Tomar-se-50 medidas para encorajar a participag50 do pessoal
de enfermagem no planeamento dos servigos de enfermagem e a consulta
desse pessoal sobre as decis6es que lhe digam respeito, atrav6s de m6todos
apropriados As condiqdes nacionais.
A determinag50 das condig6es de emprego e de trabalho far2.
se-4 d e preferencia por meio d e negociaq50 entre as organizag6es de
empregadores e de trabalhadores interessadas.
A resoluqgo dos conflitos surgidos a propdsito da determinaggo
3.
das condiqbes de trabalho serfi procurada atrav6s de negociag50 entre as
partes interessadas ou, por um process0 que oferega garantias d e
independencia e imparcialidade, tal como a mediagiio, a conciliagzo ou a
arbitragem voluntiria, instituida de mod0 que inspire confianfa As partes
interessadas.
Recomendaq50 (nQl57) sobre o pessoal de enfermagem, 1977

Para os efeitos da presente recomendaq50, a express50 apessoal
1.
de enfermagemn designa todas as categorias de pessoal que prestem
cuidados e serviqos de enfermagem.
A presente recomendag50 aplica-se a todo o pessoal d e
2.
enfermagem, onde quer que exerqa as suas funq6es.
A autoridade competente pode, ap6s consulta 2s organizaqbes
3.
de empregadores e de trabalhadores interessadas, se as houver, adoptar
disposiqdes especiais para o pessoal de enfermagem que presta gratuitamente cuidados e servigos de enfermagem; essas disposig6es n2o deverdo
derrogar as disposig6es das partes 11,111, IV e IX da presente recomendaq50.

............................................................................................................................................
V. PARTICIPA~AO
19. (1) Deveriam ser adoptadas medidas para encorajar a participaq5o do pessoal de enfermagem no planeamento dos servigos de enfermagem e nas decisdes relativas h politica nacional de saude em geral e h profiss50
em particular, a todos os niveis e atraves de metodos apropriados hs condiq6es nacionais.
(2)
Em particular:
os representantes qualificados do pessoal de enfermagem ou das orgaa)
nizaq6es que o representam deveriam ser associados 21 elaboraqgo e h
instaurag50 das politicas e dos principios gerais aplicfiveis h profiss50
da enfermagem, designadamente nos dominios do ensino e da formaq5o e do exercicio da profissZo;
a totalidade das condig6es de emprego e de trabalho deveriam ser
b)
determinadas por negociaq50 entre as organizaq6es de empregadores
e de trabalhadores interessadas;
deveria procurar-se resolver os conflitos surgndo acerca da determiC)
naq5o das condi~6esde emprego atraves de negociaqgo entre as partes
ou por um process0 que oferep garantias de independsncia e imparcialidade, tal como a media@o, a conciliaqgo ou a arbitragem volunt6ria, para que as organizaq6es representativas do pessoal de enfermagem n5o precisem de recorrer aos outros meios de ac@o de que disp6em geralmente as organizaqbes de outras categorias de trabalhadores para a defesa dos seus legitimos interesses;
a
nivel do estabelecimento de emprego, o pessoal de enfermagem ou
d)
os seus representantes, nos termos do artigo 3 da Conveng5o relativa
aos representantes dos trabalhadores, 1971, deveriam ser associados,
segundo mgtodos adequados h natureza dos problemas, hs decisges
relativas h vida profissional do pessoal de enfermagem.
20.
0 s representantes do pessoal de enfermagem deveriam
beneficiar da protecqio prevista pela ConvenqBo e pela Recomendaggo
relativas aos representantes dos trabalhadores, 1971.

G. Condiqjes gerais de emprego
Convengio (n"140) sobre a licenga de educagCo paga

..............................................................................................................................................
Artigo 1
Na presente conveng50, a express50 dicenga de educag5o paga,,
significa uma licenga concedida a urn trabalhador para fins de educag5o
durante um period0 determinado, durante as horas de trabalho, com
pagamento de prestag6es financeiras adequadas.
Artigo 2
Todos os Estados membros deverdo formular e aplicar uma politica
destinada a promover, por m6todos adaptados As condig6es e hbbitos
nacionais e, se necessbrio, por etapas, a concessfio de licengas de educagdo
pagas para fins de:
formaggo a todos os niveis;
a)
educag5o geral, social ou civica;
b)
c)
educagdo sindical.
Artigo 3
A politica visada no artigo anterior procurar6 contribuir, se necessbrio
com modalidades diferentes:
na aquisiggo, aperfeigoamento e adaptagio das qualificag6es necessba)
rias para o exercicio da profiss5o ou da fungdo, assim como para a
promo@o e a seguranp do emprego frente ao desenvolvimento cientifico e tecnico e As transformaq6es econ6micas e estruturais;
na participagdo competente e activa dos trabalhadores e dos seus reb)
presentantes na vida da empresa e da comunidade;
na
promog5o humana, social e cultural dos trabalhadores;
c)
em geral, na promogdo de uma educa<do e de uma formagdo permad)
nentes apropriadas, ajudando os trabalhadores a adaptar-se As exigsncias da vida actual.
Artigo 4
Esta politica deverb levar em conta o nivel de desenvolvimento e as
necessidades particulares do pais e dos diversos sectores de actividade, ser
coordenada com as politicas gerais relativas ao emprego, A educagdo, A
formag50 e A duragiio do trabalho e levar em considerag50 as variag6es
sazonais da durag5o ou do volume de trabalho.
Artigo 5
A concessio da licenga de educag5o paga serb posta em aplicag50
pela legislag50 nacional, as conveng6es colectivas, as sentengas arbitrais ou
de qualquer outra maneira conforme com a prbtica nacional.

Artigo 6
A autoridade piiblica, as organizag6es de empregadores e d e
trabalhadores, as instituigbes ou organismos que dispensam educag%oe
formaggo deverHo ser associados, segundo modalidades conformes com as
condig6es e a pritica nacionais, h elaboraggo e h aplicag50 da politica
destinada a promover a licenga de educaggo paga.
Artigo 7
0 financiamento das disposigdes relativas h licenga de educagzo paga
deveri ser assegurado de forma regular, adequada e conforme com a pritica
nacional.
Artigo 8
A licenga de educaggo paga n5o deveri ser recusada aos trabalhadores
por causa da sua raga, cor, sexo, religgo, opini5o politica, nacionalidade ou
origem social.
Artigo 9
Se necessirio, deverzo ser adoptadas disposig6es especiais relativas h
licenga de educagiio paga:
quando categorias particulares de trabalhadores t@mdificuldades para
a)
beneficiar das disposigdes gerais, por exemplo os trabalhadores das
pequenas empresas, os trabalhadores rurais ou outros trabalhadores
residentes em zonas isoladas, os trabalhadores por turnos ou aqueles
com responsabilidades familiares;
quando categorias particulares de empresas, por exemplo as pequenas
b)
empresas ou as empresas sazonais, t@mdificuldades para aplicar as
disposig6es gerais, ficando entendido que os trabalhadores ocupados
nessas empresas niio ser5o excluidos do beneficio da licen~ade educag5o paga.
Artigo 10
As condig6es a cumprir pelos trabalhadores para beneficiarem da licenga de educag%opaga poderdo variar conforme a licenga for concedida para:
formaggo a todos os niveis;
a)
educaggo geral, social ou civica;
b)
c)
educagiio sindical.
Artigo 11
0 periodo de licenga de educagiio paga deverfi ser assimilado a um
periodo de trabalho efectivo para determinar os direitos a prestag6es sociais
e os outros direitos provenientes da relaggo de trabalho, conforme estiver
previsto na legislag50 nacional, nas convengdes colectivas, nas sentengas
arbitrais ou por qualquer outro m6todo conforme com a pritica nacional.

Recornendagio (n" 148) sobre a licenga de educagio paga, 1974

I. DEFINICAO
1.
Na presente recomendagio, a express50 cdicenga de educag5o
paga,) significa uma licenga concedida a um trabalhador para fins de
educag5o durante um period0 determinado, durante as horas de trabalho,
com pagamento de prestagbes financeiras adequadas.
11. FORMULA~AO
DE UMA POL~TICAE METODOS DE APLICAQ~O

2.
Todos os Estados membros deverio formular e aplicar uma
politica destinada a promover, por metodos adaptados 2s condigbes e hfibitos
nacionais e, se necessbrio, por etapas, a concess5o de licengas de educagio
pagas para fins de:
formagio a todos os niveis;
a)
educagio geral, social ou civica;
b)
C)
educag5o sindical.
3.
A politica visada no parbgrafo anterior procurard contribuir, se
necessdrio com modalidades diferentes:
na aquisig50, aperfeigoamento e adaptagio das qualificagbes necessfia)
rias para o exercicio da profissio ou da fungio, assim como para a
promog5o e a seguranga do emprego frente ao desenvolvimento cientifico e tbcnico e as transformagbes econ6micas e estruturais;
na participagio competente e activa dos trabalhadores e dos seus reb)
presentantes na vida da empresa e da comunidade;
na promog5o humana, social e cultural dos trabalhadores;
c)
em geral, na promogio de uma educag5o e de uma formagio permad)
nentes apropriadas, ajudando os trabalhadores a adaptar-se 2s exig@ncias da vida actual.
4.
(1) Esta politica deverb levar em conta o nivel d e
desenvolvimento e as necessidades particulares do pais e dos diversos
sectores de actividade, assim como os outros objectivos e prioridades
nacionais.
Deverfi ser coordenada com as politicas gerais relativas ao
(2)
emprego, a educagio, 2I formag50 e 21 durag30 do trabalho e levar em
considerag30, nos casos adequados, as variagbes sazonais da durag5o ou do
volume de trabalho.
5.
A concess3o da licenga de educag5o paga serd posta em
aplicag50 pela legislag50 nacional, as convengbes colectivas, as sentengas
arbitrais ou de qualquer outra maneira conforme com a prdtica nacional.
Deveria ser reconhecido que a licenga de educag50 paga n i o
6.
estd destinada a substituir uma educag3o e uma formagio adequadas da
juventude e que 6 unicamente um meio para assegurar uma educagio e
uma formagio permanentes.

111. MEDIDAS
DE PROMOCAO
A
autoridade
ptiblica,
as
organizag6es de empregadores e de
7.
trabalhadores, as instituifdes ou organismos que dispensam educag5o e
formag50 dever50 ser associados, com modalidades conformes com as
condig6es e a priitica nacionais, i elaboragho e B aplicag50 da politica
destinada a promover a licenca de educag50 paga.
Com base em planos adaptados aos objectivos desta politica,
8.
deveriam ser adoptadas medidas:
para conhecer e prever as necessidades de educaggo e de formag50
dos trabalhadores que se podem satisfazer pela licenga de educagho
paga;
para utilizar plenamente todos os meios de educag5o e de formag50
existentes e criar novos meios para alcanpr os objectivos de educag5o
e de formaq5o da licenp de educaggo paga;
para que os mktodos pedag6gicos e os programas de educag5o e de
formag50 levem em consideraggo os objectivos e as modalidades da
licenga de educaggo paga que reflectem necessidades novas;
para encorajar os trabalhadores a utilizar melhor os meios de educag5o
e de forma@o de que disp6em;
para encorajar os empregadores a conceder uma licenga de educag50
paga aos trabalhadores.
Deveriam ser estabelecidossistemas apropfriados de informag50
9.
e de orientag50 acerca das possibilidades de licenga de educaggo paga.
10. Deveriam ser adoptadas medidas adequadas para que a
educaq50 e a formal50 tenham qualidade apropriada.

IV FINANCIAMENTO
11.

0 financiamento das disposiq6es relativas 21 licenga de educa@o

paga deveria ser assegurado de forma regular, adequada e conforme com a
priitica nacional.
12. Deveria ser reconhecido que:
os empregadores, colectiva ou individualmente;
a)
a autoridade ptiblica e as instituig6es ou organismos de educaq5o ou
b)
de formag5o;
as organizag6es de empregadores e de trabalhadores,
C)
poderiam ser obrigados a contribuir no financiamento das disposig6es
relativas 21 licenp de educag5o paga, em funggo das suas responsabilidades
respectivas.

I?CONDICOES
DE CONCESSAO
13. A licenga de educaq5o paga n5o deveria ser recusada aos
trabalhadores por causa da sua r a p , cor, sexo, religi50, opini5o politica,
nacionalidade ou origem social.

14. 0 s trabalhadores deveriam poder decidir livremente em que
programas de educag5o ou formagiio desejam participar.
15. Se necesshrio, deveriam ser adoptadas disposig6es especiais
relativas i licenga de educaq5o paga:
quando categorias particulares de trabalhadores tiverem dificuldades
a)
para beneficiar das disposig6es gerais, por exemplo os trabalhadores
das pequenas empresas, os trabalhadores rurais ou outros trabalhadores residentes em zonas isoladas, os trabalhadores por turnos ou aqueles com responsabilidades familiares;
quando categorias particulares de empresas, por exemplo as pequenas
b)
empresas ou as empresas sazonais, tiverem dificuldades para aplicar
as disposig6es gerais, ficando entendido que os trabalhadores ocupados nessas empresas n5o seriio excluidos do beneficio da licenga de
educag5o paga.
16. As condig6es a cumprir pelos trabalhadores para beneficiarem
da licenga de educagiio paga poderiam variar conforme a licenga for
concedida para:
formag50 a todos os niveis;
a)
educagiio geral, social ou civica;
b)
c)
educag5o sindical.
17. (1) As condig6es a cumprir pelos trabalhadores para beneficiarem da licenga de educag5o paga deveriam ser fixadas levando em
considera@o os tipos de programas de educaq5o ou de formag50 existentes,
as necessidades dos trabalhadores e das suas organizaf6es, as necessidades
das empresas e o interesse da colectividade.
(2) A responsabilidade da escolha dos candidatos para a licenfa
de educag5o paga para efeitos de educag5o sindical deveria pertencer i s
organizag6es de trabalhadores interessadas.
Quando os trabalhadores cumprem as condig6es de concess5o
(3)
da licenga de educag5o paga, a forma de que beneficiariio dessa licenca
deveria ser alvo d e acordo entre, por um lado, as empresas ou as
organizag6es de empregadores interessadas e, por outro lado, as
organizag6es de trabalhadores interessadas, de forma a manter o bom
funcionamento das empresas em causa.
18. (1)
Quando os programas d e educag5o sindical s5o
organizadas pelas pr6prias organizag6es sindicais, deveriam estas ter a
responsabilidade da elaboragiio, da aprovaq50 e da instaurag50 dos
programas.
Quando estes programas s5o organizados por outras instituif6es
(2)
ou organismos de educag50, deveriam ser elaborados em acordo com as
organizasbes sindicais interessadas.
19. Conforme as condif6es nacionais ou locais e a situag5o da
empresa, certas categorias de trabalhadores ou certas profiss6es ou fung6es
particulares, cujas necessidades de educagiio ou de formagiio s5o particular-

mente urgentes, deveriam beneficiar de concessho prioritaria da licenga de
educagho paga.
As prestacbes financeiras pagas aos trabalhadores durante a
20.
licenga de educagho paga deveriam:
manter o seu nivel de rendimentos mediante a continuagho do pagaa)
mento do salirio e das outras prestag6es ou pel0 pagamento de uma
indemnizagho compensatdria adequada, conforme prevejam a legislagdo nacional, as conveng6es colectivas, as sentengas arbitrais ou quaisquer outros m6todos conformes com a pratica nacional;
levar em considera@o quaisquer custos adicionais importantes resulb)
tando da educagho ou da formaggo.
0 periodo de licenga de educagho paga deveria ser assimilado
21.
a um periodo de trabalho efectivo para determinar os direitos a prestag6es
sociais e os outros direitos provenientes da relagho de trabalho, conforme
esteja previsto na legisla~honacional, nas conven~6escolectivas, nas sentengas arbitrais ou por qualquer outro m6todo conforme com a prfitica nacional.

ConvenqCo (n"75)

sobre o trabalho em tempo parcial, 19743

Artigo 4
Devem ser adoptadas medidas para que os trabalhadores em tempo
parcial recebam a mesma protecgho que aquela de que beneficiam os
trabalhadores e m tempo cornpleto que se encontram em situagho
comparavel no que respeita a:
a)
direito de sindicalizagho, direito de negociagho colectiva e direito de
actuar em qualidade de representantes dos trabalhadores;
b)
seguranga e safide profissional;
discriminag50 no emprego e na profissho.
c)

H . Emprego
RecomendaqCo (nQl50) sobre a valoriza@io dos recursos humanos, 1975

............................................................................................................................................
1.
A presente recomendagho aplica-se 21 orientagho e 21 formagho
profissionais dos jovens e dos adultos, em todos os dominios da vida
econdmica, social e cultural, e a todos os niveis de qualifica~tioprofissional e
de responsabilidade.
3 Esta conven~Bo
foi adoptada pela Conferhcia internacional o Trabalho em Junho d e
1994. Em 15 d e Setembro d e 1994, ainda nbo tinha recebido o nlimero necessirio de ratificaqdes
para entrar em vigor.

2.
(1) Na presente recomendaq50, o epiteto ccprofissionab qualificando os termos ccorientaq50))ou ccformag50))significa que a orientagho e a
formaq5o visam a identificar e a desenvolver as aptiddes humanas com vista
a uma vida activa produtiva e satisfat6ria e, no relativo 21s diversas formas
de educag50, a melhorar a faculdade dos individuos de compreender as
condiqdes de trabalho e o meio social e de influir neles, individual ou colectivamente.
(2) A definiqzo da anterior alinea (1) aplica-se 2 orientag50, 2
formagho inicial, ao aperfeiqoamento e P formaq50 de reciclagem, seja qua1
for a forma em que s5o dispensados e sejam quais forem os niveis de
qualificaq50 profissional ou de responsabilidade.
3.
Ao dar efeito 2s disposig6es da recomendagho, os Estados membros deveriam levar em conta as directivas complementares que poderiam
ser formuladas por conferencias regionais, comissdes de indcstria e reunides
de peritos ou de consultores, chamadas pela Organizagho internacional do
Trabalho, assim como por outros organismos competentes.
11. P o ~ i n c E~ PROGRAMAS
s
4.
(1)
0 s Estados membros deveriam adoptar e desenvolver
politicas e programas completos e concertados de orientag50 e de formaq50
profissionais, estabelecendo, em particular gragas aos servi~ospcblicos do
emprego, uma relag50 apertada entre a orientagho e a formagho profissionais
e o emprego.

(2)

Estas politicas e estes programas deveriam levar em conside-

ra@o:
a)

b)
c)

as necessidades, possibilidades e programas em mat6ria de emprego,
a nivel tanto regional como nacional;
o estado e o nivel de desenvolvimento econ6mic0, social e cultural;
as relafdes existentes entre os objectivos de valorizag50 dos recursos
humanos e os outros objectivos econ6micos, sociais e culturais.

(3)
Estas politicas e estes programas deveriam ser aplicados com
m6todos adaptados Ps condiqdes nacionais.
(4) Estas politicas e estes programas deveriam encorajar e ajudar
quaisquer pessoas, em p6 de igualdade e sem nenhuma discriminag50, a
desenvolver e a utilizar as suas aptiddes profissionais em proveito pr6prio e
em conformidade com as suas aspiragdes, levando apesar de tudo em
considerag50 as necessidades da sociedade.
Estas politicas e estes programas deveriam tambem encorajar
(5)
as empresas a aceitarem a responsabilidade de formar os trabalhadores que
empregam. Estas empresas deveriam colaborar com os representantes dos
seus trabalhadores antes de elaborar as suas actividades de formag50 e
deveriam fazer com que, na medida do possivel, estes programas sejam
adaptados ao sistema pcblico de formagtio.
Estas politicas e programas deveriam procurar:
(6)

assegurar o acesso a um emprego produtivo, assalariado ou independente, que corresponda 2s aptiddes e As aspirafdes pessoais dos trabalhadores e facilitar a mobilidade profissional;
fomentar e desenvolver o espirito de criag50, o dinamismo e a iniciativa para manter ou aumentar a eficiencia no trabalho;
proteger os trabalhadores contra o desemprego ou qualquer outra
perda de rendimento ou de capacidade de ganhar resultando do facto
que as suas qualificagdes niio s5o procuradas, assim como contra o
subemprego;
proteger os trabalhadores contra qualquer esgotamento fisico ou intelectual no emprego;
proteger os trabalhadores contra os riscos profissionais, integrando
na formag50 para cada oficio ou profiss5o um ensino de qualidade
sobre a seguranfa e a higiene profissionais;
ajudar os trabalhadores na sua procura de satisfaf50 no trabalho, de
realizag50 e de desenvolvimento pessoais; ajudh-10s tambem a melhorar a sua situagiio gragas aos pr6prios esforgos destinados a melhorar
a qualidade da sua contribuigZo 2 vida econdmica ou a modificar a
natureza desta;
fomentar o progress0 social, cultural e econ6mic0, assim como uma
adaptag5o constante As transformagdes, assegurando a participag50
de todos os interessados na revis50 das exighcias do trabalho;
fazer participar plenamente todos os grupos da sociedade no process0
de desenvolvimento e nas vantagens dele provenientes.
5.
(1) Para alcan~aros objectivos anteriormente mencionados, os
Estados membros deveriam elaborar e aperfeigoar sistemas abertos, flexiveis
e complementares de ensino geral, tecnico e profissional, de orientag50
escolar e profissional e de formag50 profissional, quer essas actividades
tenham lugar dentro do sistema escolar ou fora dele.
0 s Estados membros deveriam esforgar-se em particular para:
(2)
assegurar a todos a igualdade de acesso 2 orientaf50 e A formag50
profissionais;
prever, para os diversos grupos da populag50, uma orientaggo profissional continua, amplamente concebida e realista, relativa a todos os
sectores da actividade econ6mica;
elaborar sistemas cornpletos de formag50 abrangendo todos os aspectos do trabalho produtivo em todos os sectores da actividade econbmica;
facilitar a mobilidade entre diversas vias de formag50, dentro de uma
profissso ou de um sector econ6mico determinados e entre profissdes
e sectores econ6micos diferentes, assim como entre diversos niveis
de responsabilidade;
coordenar a formagiio profissional destinada a um sector da economia
ou a um ram0 da actividade econdmica com a que se destina a outros
sectores ou a outros ramos;
69

f)

g)

h)

i)

elaborar estruturas de formaqgo profissional sistemiitica em todos os
ramos da actividade econdmica, para todos os tipos de trabalho e para todos os niveis de qualificagio profissional e de responsabilidade;
proporcionar a todos os trabalhadores possibilidades reais de se reintegrarem no sistema de educagio a um nivel que leve em consideraggo
a sua experihcia profissional;
estabelecer cooperagio e coordenaggo apertadas entre, por um lado,
a orientagio e a formagio profissionais facultadas fora do sistema escolar e, por outro lado, a orientaqio escolar e o sistema de educagso
escolar;
criar condigbes permitindo aos trabalhadores de completarem a sua
formagio profissional por uma formagio sindical dada pela suas organizagbes representativas;

IY FORMACAO
PROFISSIONAL
A. Disposig6es gerais
(1) 0 s trabalhadores que recebem formaggo na empresa

23.
deveriam:
receber uma remunerag50 ou um abono adequados;
a)
beneficiar
do mesmo regime de seguranqa social que o pessoal regular
b)
da empresa.

(2)
0 s trabalhadores que recebem formaggo sem ser no trabalho,
deveriam beneficiar de uma licenga de educaggo em conformidade com o
disposto na Convenqio e na Recomendaq80 relativas 2 licenga de educag80
paga, 1974.

XII. ASPECTOS
ADMINISTRATIVOSE ORGANISMOS REPRESENTATIVOS
69. (1)
0 s poderes publicos e os organismos respons6veis pel0
ensino geral e pela orientaqio profissional, pel0 ensino tecnico e profissional
e pela formag90 profissional, pela formaggo do pessoal encarregado da
valorizagiio dos recursos humanos e da formag50 dos quadros dirigentes,
os poderes publicos e os organismos que se ocupam da planificagio e da
instauraggo das politicas de emprego e das politicas de desenvolvimento
econdmico e social, assim como os organismos representando tanto os
diversos ramos da actividade econdmica e as diversas profissbes como os
diversos grupos da populaqio interessados, deveriam contribuir na
elaboragzo das politicas, na planificag60 e na instaurag50 de programas de
orientaggo e de formagio profissionais.
Quando existem organismos responsiveis pela gestHo das
(2)
instituigbes publicas de formaq5o e encarregados de vigiar o seu funcionamento, representantes das organizaq6es de empregadores e de trabalhadores deveriam fazer parte deles; quando estes organismos n i o existem,
representantes das organizagbes de empregadores e de trabalhadores

deveriam participar de outra forma na criacio, na gestio e na vigilancia
dessas instituiqjes.

.............................................................................................................................................
I. Trabalho forpdo
ConvenqCo (nQ105) sobre a aboliqCo do trabalho forcado, 1957
Artigo 1
Todos os Estados membros da Organizac50 internacional do Trabalho
que ratifiquem a presente convenq50 comprometem-se a suprimir o trabalho
forgado ou obrigat6rio e a n i o o utilizar sob qualquer forma:
quer por medida de coerq5o ou de educag5o politica, quer como
a)
sanq5o a pessoas que tenham ou exprimam certas opini6es politicas ou
manifestem a sua oposiqiio ideol6gca B ordem politica, social ou econbmica
estabelecida;
b)
quer como metodo de mobilizagiio e de utilizaqiio da m5o-de-obra
com fins de desenvolvimento econbmico;
quer
como medida de disciplina do trabalho;
C)
quer como puniqio, por ter participado em greves;
d)
quer como medida de discriminag50 racial, social, nacional ou religiosa.
e)
Arfigo 2
Todos os Estados membros da Organizaq50 internacional do Trabalho
que ratifiquem a presente conveng5o comprometem-se a tomar medidas
eficazes com vista ii aboliqio imediata e completa do trabalho forgado ou
obrigatbrio, nos termos do artigo 1 da presente convenqiio.
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CONVENCOES E RECOMENDACOES
RELnmvns AS RELAGOES PRowssloNnls
E A CONSULTA DAS ORGANIZA~OESDE
EMPREGADORES E DE TRABALHADORES
(Extractos corn todas
as disposi~6esde fundo)

Recomenda@o ( n v l ) sobre as conven@es colectivas, 1951
I. PROCEDIMENTO
DAS NEGOCIACOES
COLECTIVAS
(1) Deveriam ser estabelecidos sistemas adaptados i s circuns1.
tsncias pr6prias de cada pais, por via contratual u legislativa, conforme o
metodo que corresponde i s condigdes nacionais, quer por negociag50,
conclus50, revis50 e renovagiio das convengdes colectivas, quer com vista a
assistir as partes durante a negociaqiio, conclusiio, revisio e renovagio das
convengdes colectivas.
(2) A organizagiio, o funcionamento e o alcance destes sistemas
deveriam ser determinados por acordos entre as partes ou pela legislaq50
nacional, conforme o metodo que corresponda i s condigdes do pais em
causa.
11. DEFINICOES
DAS CONVENCOES
COLECTIVAS
2.
(1) Para feitos da presente recomendag50, entende-se por
ccconveng50 colectiva), qualquer acordo escrito relativo i s condiqdes de
trabalho e de emprego assinado entre, por um lado, um empregador, um
grupo de empregadores ou uma ou virias organizagdes de empregadores
e, por outro lado, uma ou virias organizagges representativas d e
trabalhadores ou, na falta de tais organizaqdes, os representantes dos
trabalhadores interessados, devidamente eleitos e mandados pelos
trabalhadores em conformidade com a legislag50 nacional.
Nada na presente definigiio deveria ser interpretado como
(2)
implicando o reconhecimento de uma organizagiio de trabalhadores criada,
dominada ou financiada por empregadores ou pelos seus representantes.

3.
(1) Todas as convengdes colectivas deveriam vincular os seus
signatirios assim como as pessoas em nome das quais a convenqio 6
assinada. 0 s empregadores e os trabalhadores vinculados por uma
convenqio colectiva n i o deveriam poder combinar, por meio de contratos
de trabalho, disposifdes contririas 2s da convenqio colectiva.
As disposifdes desses contratos de trabalho contririas a uma
(2)
conven@o colectiva deveriam ser consideradas nulas e deveriam ser
automaticamente substituidas pelas disposifdes correspondentes da
convengio colectiva.
(3) As disposigdes de contratos de trabalho mais favordveis aos
trabalhadores que aquelas previstas na convenqio colectiva n i o deveriam
ser consideradas contrdrias h convenqio colectiva.
Se a aplica@io efectivadas disposiqdes das convenqdes colectivas
(4)
estiver assegurada pelas partes a essas convenqdes, as disposiqdes previstas
nas alineas anteriores n i o deveriam ser interpretadas como requerendo
medidas legislativas.
4.
As disposifdes de uma conven@io colectiva deveriam ser
apliciveis a todos os trabalhadores das categorias interessadas empregados
nos estabelecimentos visados pela convenqiio colectiva, salvo se a conven<io
colectiva em causa previr expressamente o contririo.

5.
(1) Quando parecer apropriado, em funqio do sistema de
conveng6es colectivas vigente, deveriam ser adoptadas medidas a
determinar pela IegislaqBo nacional e adaptadas 3s circunst2ncias pr6prias
de cada pais, para tornar aplic6veis todas ou algumas disposifdes de uma
convenf2o colectiva a todos os empregadores e trabalhadores abrangidos
pela esfera de aplicafio profissional e territorial da convenqiio.
A legisla@o nacional poderia subordinar a extens20 de uma
(2)
convenqio colectiva nomeadamente 2s seguintes condigdes:
a conven~iocolectiva deveria jd referir-se a um nfimero de empregaa)
dores e de trabalhadores interessados suficientemente representativo
do ponto de vista da autoridade competente;
o pedido de extensgo da conven~iocolectiva deveria, em regra geral,
b)
ser feito por uma ou virias organizaqdes de trabalhadores ou de empregadores que sgo partes na conven~iocolectiva;
os empregadores e os trabalhadores aos quais se tornaria aplicivel a
C)
convenqiio colectiva deveriam ser convidados a apresentar previamente as suas observa$5es.
0 s litigios provenientes da interpretafgo de uma convenc$io
6.
colectiva deveriam ser sujeitos a um process0 de resolu@o apropriado,
estabelecido quer por acordo entre as partes, quer por via legislativa,
conforme o metodo que melhor corresponder hs condiqdes nacionais.

VI. CONTROL
DA APLICACAO DAS CONVENCOES
COLECTIVAS
7. 0 control da aplicagdo das convengbes colectivas deveria ser
assegurado, quer pelas organizag6es de empregadores e de trabalhadores
partes nas convengbes colectivas, quer pelos organismos de control existentes
ou por organismos criados para esse efeito.

a)

b)
c)

DIVERSAS
VII. MEDIDAS
A legislagdo nacional poderb prever em particular:
8.
a obrigagtio para os empregadores vinculados por convengbes colectivas de adoptar medidas apropriadas com vista a levar ao conhecimento
dos trabalhadores interessados o texto das convengbes colectivas aplicbveis as suas empresas;
o registo ou o dep6sito das convengbes colectivas e de quaisquer modificagbes que lhes forem posteriormente dadas;
a fixagio de um period0 minimo durante o qua1 as convengbes colectivas deverio, quando o seu texto ndo cont6m disposigbes contrbrias,
ser consideradas como vigentes, salvo se nZo forem, antes da sua data de vencimento, modificadas ou anuladas pelas partes.

.............................................................................................................................................
Recomendaqzo (n2 92) sobre a conciliaqCo e arbitragem voluntirias, 1951

Deveriam ser estabelecidos organismos d e conciliagdo
1.
voluntiria adaptados i s condiqbes nacionais, com vista a contribuir na
prevengio e na resolugdo dos conflitos de trabalho entre empregadores e
trabalhadores.
Todos os organismos de conciliaq50 voluntbria estabelecidos
2.
com base mista deveriam incluir representagdo igual de empregadores e de
trabalhadores.
3.
(1) 0 procedimento deveria ser gratuito e ripido: qualquer
prazo exigido pela legislagdo nacional deveria ser fixado antecipadamente e
ser reduzido ao minimo.
Deveriam ser adoptadas disposigbes para que o procedimento
(2)
possa ser langado quer por iniciativa de uma das partes do conflito, quer
automaticamente pel0 organism0 de conciliagdo voluntbria.
4.
Se um conflito foi sujeito a procedimento de conciliagdo com o
consentimento de todas as partes interessadas, deveriam estas ser encorajadas a abster-se de greves e de fechos de fbbricas enquanto durar a
conciliagdo.
5.
Todos os acordos a que chegarem as partes, quer durante o
procedimento, quer no seu final, deveriam ser redigidos por escrito e ser
assimilados a convengbes normalmente assinadas.

11. ARBITRAGEM
VOLUNTARIA

6.
Se um conflito for apresentado para resolugiio final 2i arbitragem
com o consentimento de todas as partes interessadas, deveriam estas,
enquanto o procedimento estiver pendente, ser encorajadas a abster-se de
greves e de fechos de fdbricas e a aceitar a decisiio arbitral.
111. DISPOSICAO
GERAL
7.
Nenhuma disposigiio da presente recomendagiio poderd ser
interpretada como limitando de qualquer forma o direito de greve.

RecomendaqCo (nQ94) sobre a colaboraqfio no plano da empresa, 1952

............................................................................................................................................
1. Deveriam ser adoptadas medidas apropriadas com vista a
fomentar a consulta e a colaboragiio entre empregadores e trabalhadores
no plano da empresa para os assuntos de interesse comum que niio entram
no Smbito dos procedimentos de negociagiio colectiva ou que n5o s5o
habitualmente alvo de outros procedimentos de determinagiio das condigbes
de emprego.
Segundo os hdbitos ou a prhtica nacionais, esta consulta e esta
2.
colaboragiio deveriam:
ou ser favorecidas pel0 encorajamento de acordos voluntdrios entre
a)
as partes;
ou ser instauradas mediante uma legislag50 instituindo organismos
b)
de consulta e de colaboragiio e determinando o seu alcance, a sua
compet@ncia,a sua estrutura e as modalidades do seu funcionamento,
tendo em conta as condigbes prdprias das diversas empresas;
- ou ser favorecidas ou instauradas por uma combinagiio dos dois mec)
todos.
RecomendaqCo (nQ113) sobre a consulta a niveis
industrial e nacional, 1960

1.
(1) Deveriam ser adoptadas medidas adequadas 2s condigbes
nacionais com vista a promover a niveis industrial e nacional uma consulta
e uma colaboragiio eficazes entre as'autoridades pdblicas e as organizagbes
de empregadores e de trabalhadores, assim como entre essas organizagbes,
para alcangar os objectivos previstos nos pardgrafos 4 e 5 da presente
recomendagiio e sobre os outros assuntos de interesse mQtuo que as partes
determinarem.
(2) Estas medidas deveriam ser aplicadas sem que se exerga contra
estas organizagbes ou entre elas nenhuma discriminagiiobaseada em criterios
tais como a raga, a religi50, a opiniHo politica ou a nacionalidade dos membros.

Esta consulta e esta colaboragio n5o deveriam afectar nem a
2.
liberdade sindical nem os direitos das organizagbes de empregadores e de
trabalhadores, incluindo o seu direito de negociagio colectiva.
Segundo os hibitos ou a pritica nacionais, esta consulta e esta
3.
colaboragfio deveriam ser asseguradas ou favorecidas:
ou pela acg5o voluntiria das organizagbes de empregadores e de traa)
balhadores;
ou por medidas de foment0 adoptadas pelas autoridades ptiblicas;
b)
c)
ou por via legislativa;
ou por qualquer combinagiio destes m6todos.
d)
Esta consulta e esta colaborag50 deveriam ter como objectivo
4.
geral a promogio de cornpreens50 mtitua e de boas relagbes entre as
autoridades ptiblicas e as organizagbes de empregadores e de trabalhadores,
assim como entre essas organizagbes, com vista a desenvolver a economia
em geral, ou alguns dos seus ramos, de melhorar as condigbes de trabalho e
de elevar os niveis de vida.
Esta consulta e esta colaborag50 deveriam nomeadamente ter
5.
como objectivo:
permitir o exame em comum, pelas organizagbes de empregadores e
a)
de trabalhadores, dos problemas de interesse mtituo com vista a chegar, na medida do possivel, a solu$~es aceites por ambas as partes;
fazer com que as autoridades ptiblicas competentes solicitem de forb)
ma apropriada os pareceres, conselhos e participag50 das organizag6es
de empregadores e de trabalhadores em dominios como:
i) a preparagiio e a instaurag50 da legislagio relativa aos seus interesses;
ii) a criag5o e o funcionamento de organismos nacionais tais como
aqueles que tratam da organizag50 do emprego, da formagio e da
readaptag50 profissionais, da protecg50 dos trabalhadores, da higiene e da seguranga industriais, da produtividade, da seguranga
social e do bem-estar;
iii) a elaboragio e a instauragio dos planos de desenvolvimento econ6mico e social.

..........................................................................................................................................
RecomendaqZo (n" 129) sobre as comunicaq6es na empresa, 1967

I. CONSIDERACOES
GERAIS
1.
Cada Estado membro deveria adoptar as medidas necessirias
para levar o disposto na presente recomendaggo ao conhecimento das
pessoas, organiza~bese autoridades que podem estar interessadas no
estabelecimento e na aplicag50 de politicas relativas 2s comunicagbes entre
a direcgiio e os trabalhadores dentro das empresas.

2.
(1) 0 s empregadores e as suas organizagBes, assim como
os trabalhadores e as suas organizag6es, deveriam, em seu proveito comum,
reconhecer a importiincia, nas empresas, de um clima de compreensho e de
confianca reciprocas, favordvel ao mesmo tempo A eficdcia da empresa e As
aspirag6es dos trabalhadores.
Este clima deveria ser favorecido pela difusho e o interciimbio
(2)
r6pidos de informag6es tho completas e objectivas quanto seja possivel, no
relativo aos diversos aspectos da vida da empresa e As condig6es sociais dos
trabalhadores.
Com vista a promover esse clima, os chefes de empresa
(3)
deveriam adoptar, ap6s consulta aos representantes dos trabalhadores,
medidas apropriadas para aplicar uma politica eficaz de comunicag50 com
os trabalhadores e os seus representantes.
Uma politica eficaz de comunicagho deveria garantir que sejam
3.
difundidas informag6ese tenham lugar consultas entre as partes interessadas
antes que a direcgho tome medidas e decisdes sobre temas de interesse
primordial, na medida em que a transmiss50 dessas informag6es nho seja
prejudicial para nenhuma das partes.
4.
0 s mktodos de comunicagho n5o deveriam de forma alguma
afectar a liberdade sindical; 1-60deveriam de forma alguma prejudicar os
representantes dos trabalhadores livremente escolhidos nem as suas
organizag6es, nem limitar a cornpetencia das instituig6es que, segundo a
legislac20 e a prdtica nacionais, representam o pessoal.
As organizag6es de empregadores e de trabalhadores deveriam
5.
proceder a consultas reciprocas e a interciimbios de pareceres para examinar
as medidas a adoptar com vista a encorajar e promover a aceitaqho e a
aplicaqao efectiva das politicas de comunicag50.
Deveriam ser adoptadas medidas para proporcionar aos
6.
interessados formagiio relativa A utilizag50 dos metodos de comunicag50 e
para lhes fornecer, tanto quanto possivel, os dados necessdrios para a
compreens50 de todos os assuntos que devem ser alvo de comunicag6es.
0 s chefes de empresa, as organizag6es de empregadores e de
7.
trabalhadores, as instituig6es representativas do pessoal, assim como, quando
tal parece apropriado em fungho das condigdes nacionais, as autoridades
ptiblicas, deveriam inspirar-se, no estabelecimento e na aplicag5o de uma
politica de comunicagho, das disposig6es constando da parte I1 da presente
convengho.
11. ELEMENTOS
PARA UMA P O L ~ C ADE COMUNICACAO NA EMPRESA

Todas as politicas de comunica@o deveriam estar adaptadas A
8.
natureza da empresa interessada, em fungho da sua importincia, da
composig50 do seu pessoal e dos interesses deste.
Para responder ao seu objectivo, todos os sistemas d e
9.
comunicag20 dentro de uma empresa deveriam procurar assegurar uma
verdadeira comunicag50 que se exerga regularmente e em ambas as direcg6es:

entre os representantes da direcgZo (chefe de estabelecimento, chefe
de oficina, contramestre, etc.) e o pessoal;
entre o chefe de estabelecimento, o director do pessoal ou qualquer
b)
outro representante da alta direcg6o e os representantes sindicais ou
as outras pessoas 2s quais a legslag60, as conveng6es colectivas ou a prdtica
nacional conferem a fung6o de representar os interesses dos trabalhadores
na empresa.
10. Quando a direcg6o deseja transmitir informaf6es por
intermedio dos representantes dos trabalhadores, estes, se aceitam de o
fazer, deveriam obter os meios de comunicar rdpida e completamente essas
informag6es aos trabalhadores interessados.
11. Quando a direcgZo escolhe o circuit0 ou os circuitos d e
comunicag60 que Ihe parecem apropriados para o tip0 de informag60 a
transmitir, deveria ter devidamente em conta a diferenga de natureza das
fungbes dos quadros e dos representantes dos trabalhadores, para nZo
enfraquecer as suas posig6es respectivas.
12. A escolha do meio de comunicagZo apropriado e a do momento
em que uma comunicagZo 6 efectuada deveriam ser realizados com base
nas circunsthcias de cada situagZo particular, tendo em conta a prdtica
nacional.
13. 0 s meios de comunicag60 poderiam incluir nomeadamente:
reuni6es com a finalidade de proceder a interciimbios de pareceres e
a)
de informag6es;
comunicag6es dirigidas a determinados grupos de pessoal, como os
b)
boletins destinados aos supervisores e os manuais sobre politica do
pessoal;
comunicag6es e meios de informag60 de ampla difusHo, tais como:
c)
jornais e revistas de empresa, circulares e folhetos de informag50 e
de acolhimento, quadros de afixagZo, relatorios anuais e financeiros,
redigidos de forma compreensivel por todos os trabalhadores, cartas
ao pessoal, exposig6es, visitas de fdbricas, filmes, filmes fixos e diapositivos, rddio e televis50;
meios destinados a permitir que o pessoal apresente as suas sugest6es
d)
e exprima as suas ideias sobre os temas relatives ao funcionamento
da empresa.
14. A natureza das informag6es a comunicar e a sua apresentagZo
deveriam ser determinadas de forma a favorecer uma cornpreens60
reciproca quanto aos problemas provenientes da complexidade das
actividades da empresa.
15. (1) As informag6es a transmitir pela direcg6o deveriam, tendo
em conta a sua natureza, ser enviadas quer aos representantes dos trabalhadores quer aos membros do pessoal, e incluir, tanto quanto possivel, tudo o
que possa interessar os membros do pessoal acerca do funcionamento e do
futuro da empresa e acerca da pr6pria situag5o presente e futura, na medida
em que a transmiss60 destas informag6es n6o seja prejudicial para as partes.
a)

A direcg5o deveria designadamente transmitir informag6es
(2)
sobre os seguintes temas:
as condigbes gerais de emprego, incluindo a contratag50, a transfer@ncia e a cessa@io da relag50 de trabalho;
a descrig5o das fung6es dos diversos postos de trabalho e da sua posig5o respectiva dentro da estrutura da empresa;
as possibilidades de formag50 profissional e as perspectivas de promog5o dentro da empresa;
as condig6es gerais de trabalho;
os regulamentos de seguranfa e de higiene profissional e as instrugbes
para a preveng50 dos acidentes e das doengas profissionais;
os procedimentos estabelecidos para o exame das reclamagbes, assim
como as modalidades do seu funcionamento e as condig6es da sua
utilizag50;
o funcionamento dos servigos para o bem-estar do pessoal (cuidados
mkdicos, higiene, cantinas, alojamento, passatempos, poupanga, facilidades banchrias, etc.);
os sistemas de seguranga social ou de assist@ncia
social existindo dentro
da empresa;
a regulamentagfio relativa aos sistemas nacionais de seguranga social
aos quais est5o sujeitos os trabalhadores por motivo do seu emprego
dentro da empresa;
a situag5o geral da empresa e as perspectivas ou planos para o seu
desenvolvimento futuro;
a explicag50 das decisbes susceptiveis de afectar, directa ou indirectamente, a situag5o do pessoal da empresa;
os metodos de consulta, de discuss50 e de colaborac50 entre, por urn
lado, a direcg5o e os seus representantes e, por outro lado, o pessoal
e os seus representantes.
Quando se trata de assuntos que foram alvo quer de nego(3)
ciag6es entre o empregador e os trabalhadores ou os seus representantes
na empresa, quer de uma convengdo colectiva assinada a um nivel que
ultrapassa o da empresa, as informag6es transmitidas deveriam mencion6lo expressamente.

...........................................................................................................................................
Recomendaqio (ne130) sobre o exame das reclamag6es, 1967

........................................................................................................................................
A presente recomendac50 poderi ser aplicada por via de legislag50
1.
nacional, de convengbes colectivas, de regulamentos de empresa, de sentengas
arbitrais ou de qualquer outra maneira que seja conforme coma pr6tica nacional
e parega apropriada, tendo em conta as condig6es pr6prias de cada pais.

11. P N N C ~ I GERAIS
OS
Qualquer
trabalhador,
actuando
individualmente ou
2.
juntamente com outros trabalhadores, que considerar que tern um motivo
de reclamaggo, deveria ter o direito:
a)
de apresentar essa reclamagiio sem que tal provoque qualquer prejuizo para o interessado ou os interessados;
que essa reclamag50 seja examinada segundo um procedimento aprob)
priado.
3.
0 s motivos da reclamag50 podem provir de qualquer medida
ou situag5o dizendo respeito hs relag6es entre empregador e trabalhador
ou que afecte ou possa afectar as condig6es de emprego de um ou vdrios
trabalhadores da empresa, quando esta medida ou esta situagzo lhes parecer
contrdria quer i s disposig6es de urna conveng5o colectiva vigente ou i s de
um contrato individual de trabalho, quer a um regulamento de empresa, h
legislag50 nacional ou ainda aos usos e costumes da profisszo, do ram0 de
actividade econ6mica ou do pais, tendo em conta as regras da boa f6.
4.
(1) As disposig6es da presente recomendag50ngo se aplicam
i s reivindicag6es colectivas tendentes a urna modificag50 das condig6es de
emprego.
(2) A distinggo a fazer entre, por um lado, os casos nos quais urna
queixa apresentada por um ou vdrios trabalhadores 6 urna reclamaggo
devendo ser examinada no iimbito dos procedimentos previstos pela
presente recomendag50 e, por outro lado, os casos nos quais urna queixa 6
urna reivindicaggo de ordem geral devendo ser tratada por via de negociaggo
colectiva ou no iimbito de outro procedimento de resolug50 dos conflitos
depende da legislag50 e da prdtica nacionais.
5.
Quando s2o estabelecidos procedimentos para o exame das
reclamag6es por via de conveng6es colectivas, as partes nessa convenggo
deveriam ser encorajadas a incluir nela urna disposig%oprevendo que,
durante a validez da conveng90, elas se comprometem a favorecer a
resolug50 das reclamag6es no Smbito dos procedimentos previstos e a se
absterem de qualquer acg5o que afecte o seu funcionamento eficaz.
6.
As organizag6es de trabalhadores ou os representantes dos
trabalhadores na empresa deveriam ser associados, com igualdade de
direitos e de responsabilidade, aos empregadores ou i s suas organiza@es,
de preferencia por via de acordo, para o estabelecimento e a instauraggo
dos procedimentos de reclamaq50 dentro da empresa, conformes com a
legslag50 ou a prdtica nacionais.
7.
(1) Com vista a reduzir o ntimero das reclamag6es, deveria
haver o maior cuidado com o estabelecimento e o funcionamento eficaz de
urna s5 politica do pessoal que tenha em conta os direitos e interesses dos
trabalhadores e os respeite.
(2) Para chegar a tal politica e para resolver as quest6es de ordem
social relativas aos trabalhadores na empresa, a direcg5o deveria, antes de
tomar urna decis50, cooperar com os representantes dos trabalhadores.

8.
Tanto quanto possivel, as reclamagdes deveriam ser resolvidas
dentro da pr6pria empresa, segundo procedimentos eficazes que deveriam
estar adaptados i s condicj5es do pais, do ram0 de actividade econ6mica e
da empresa em causa e que deveriam apresentar todas as garantias de
objectividade para as partes em causa.
9.
Nenhuma das disposigdes da presente recomendagiio deveria
ter como consequ@nciade restringir o direito do trabalhador de se dirigir
directamente i autoridade competente em materia de trabalho, a um
tribunal de trabalho ou a qualquer outra autoridade judicial para o exame
de uma reclamagiio, quando a legislagiio nacional Ihe concede esse direito.

111. PROCEDIMENTOS
NO INTERIOR DA EMPRESA
10. (1) As reclamagdes deveriam normalmente ser antes de mais
alvo de uma tentativa de resolug50 directa entre o trabalhador interessado,
assessorado ou niio, e o seu chefe imediato.
Se esta tentativa de resoluc5o falhar, ou se a reclamagiio, devido
(2)
i sua natureza, niio permitir discuss50 directa entre o trabalhador interessado
e o seu chefe imediato, o trabalhador deveria ter a possibilidade que o seu
caso seja examinado a um ou vhrios niveis superiores, conforme a natureza
da reclamagiio, assim como a estrutura e a dimensgo da empresa.
11. 0 s procedimentos de reclamagiio deveriam ser concebidos e
aplicados de forma a que seja efectivamente possivel chegar, a cada nivel
previsto no procedimento, a uma solugiio do caso livremente aceite pel0
trabalhador e o empregador.
12. 0 s procedimentos de reclamagiio deveriam ser tiio simples e
rhpidos quanto possivel, com a possibilidade, se necesshrio, de fixar prazos
para este efeito; os procedimentos deveriam ter o minimo de formalismo
na sua aplicaqiio.
13. (1) 0 trabalhador interessado deveria ter o direito de participar
directamente no procedimento de reclarnagiio e de ser assessorado ou
representado durante o exame da sua reclamag50 por um representante de
uma organizaq50 de trabalhadores, por um representante dos trabalhadores
da empresa ou por qualquer outra pessoa livremente escolhida, em
conformidade com a legislag50 ou a prhtica nacionais.
0 empregador deveria ter o direito de ser assessorado ou
(2)
representado por uma organizag50 de empregadores.
Qualquer pessoa empregada na mesma empresa que assessora
(3)
ou representa o trabalhador durante o exame da sua reclamagiio deveria,
contanto que respeite o procedimento de reclamag50, beneficiar da mesma
protecg5o que aquela prevista no anterior parhgrafo 2 a).
14. 0 trabalhador interessado ou o seu representante, se este
estiver empregado na mesma empresa, deveria ter a possibilidade de dispor
do tempo necesshrio para participar no procedimento de reclamag50 e niio
deveria suportar nenhuma perda de remuneragiio por motivo das suas faltas
durante as horas de trabalho, devidas 3 participagiio no procedimento citado,

tendo em conta das modalidades - incluindo salvaguardas contra abusos que poderiam ser fixadas pela legislagiio, as convengdes colectivas ou outros
metodos apropriados.
Se as partes o considerarem necesshrio, poderia ser elaborada
15.
acta de comum acordo, cujas c6pias ficariio ao dispor das partes.
16. (1) Deveriam ser adoptadas medidas adequadas para que os
procedimentos d e reclamagiio, assim como as modalidades d o seu
funcionamento e as condigdes da sua utilizagiio, sejam levados ao
conhecimento dos trabalhadores.
0 s trabalhadores que apresentaram uma reclamagiio deveriam
(2)
ser informados da evolugiio do procedimento e de seguimento dado A
reclamagiio.

n! R ~ s o ~ u q ADAS
o RECLAMACOES QUE NAO RECEBERAM SOLUCAO
17. Se todos os esforqos destinados a resolver uma reclamagiio no
interior de uma empresa falharem, deveria ser possivel, tendo em conta a
natureza da reclamagiio, resolve-la definitivamente por um ou vhrios dos
seguintes procedimentos:
recurso aos procedimentos previstos pelas convengbes colectivas coa)
mo o exame conjunto do caso pelas organizagbes de empregadores e
de trabalhadores interessadas ou a arbitragem volunthria de uma ou
vhrias pessoas designadas com acordo do empregador e do trabalhador interessados ou das suas organizagbes respectivas;
conciliagiio ou arbitragem pela autoridade pQblica competente;
b)
recurso a um tribunal de trabalho ou a outra autoridade judicial;
c)
qualquer outro procedimento que seja apropriado em fungiio das
d)
condigdes nacionais.
18. (1) 0 trabalhador deveria dispor do tempo necesshrio para
participar nos procedimentos mencionados no anterior parhgrafo 17.
0 facto que o trabalhador recorra a um dos procedimentos
(2)
previstos no anterior parhgrafo 17 niio deveria ter como consequencia para
ele a perda d e remuneragzo se a sua reclamagiio for reconhecida
fundamentada durante o procedimento. Quando possivel, deveriam ser
feitos os maiores esforgos para que estes procedimento funcionem fora das
horas de trabalho dos trabalhadores interessados.
ConvenqCo (ne 158) sobre o despedimento, 1982

..........................................................................................................................................
PARTE
I. METODOS
DE APLICACAO, AMBITO E DEFINICAO
Artigo 1
Na medida em que a aplicagiio da presente convengiio n5o for
assegurada por meio de convengdes colectivas, decisdes arbitrais ou decis6es
judiciais, ou de qualquer outro mod0 conforme com a prhtica nacional,
deverh sBlo por meio de uma legislaqiio nacional.

Artigo 2
1.
A presente convengfio aplica-se a todos os ramos de actividade
econ6mica e a todos os trabalhadores assalariados.
2.
Um Estado rnembro poder6 excluir do Bmbito de todas ou de
algumas das disposigbes da presente conveng5o as seguintes categorias de
trabalhadores assalariados:
os trabalhadores contratados de acordo com um contrato de trabalho
a)
que incida sobre determinado periodo ou determinada tarefa;
os trabalhadores que cumpram um periodo experimental ou que nfio
b)
tenham periodo de antiguidade requerido, desde que a duragfio desta
seja fixada com antecedhcia e seja razoivel;
os trabalhadores contratados a titulo ocasional por um periodo curto.
c)
3.
Serho previstas garantias adequadas contra o recurso a contratos de trabalho a prazo que visam iludir a protecg50 decorrente da presente
convengfio.
4.
Na medida em que for necesshrio, poderzo ser tomadas providencias pela autoridade competente ou p e l ~organismo apropriado de
um pais, ap6s consulta das organizagbesde empregadores e de trabalhadores
interessadas, onde as houver, a fim de serem excluidas da aplicagfio da
presente conveng50 ou de algumas das suas disposiqbes certas categorias
de trabalhadores assalariadoscujas condigbes de emprego estejam submetida
a um regme especial que, no seu conjunto, lhes assegure uma protecgfio
pel0 menos equivalente B proporcionada pela conveng50.
5.
Na medida em que for necessfirio, poderfio ser tomadas providencias pela autoridade competente ou pelo organismo apropriado de
urn pais, ap6s consulta das organizaqbes de empregadores e de trabalhadores
interessadas, onde as houver, a fim de serem excluidas da aplicaqfio da
presente convengfio ou de algumas das suas disposigbes outras categorias
limitadas de trabalhadores assalariados a prop6sito das quais se levantem
problemas particulares que assumam certa importiincia, tendo em conta as
condigbes de emprego particulares dos trabalhadores interessados ou a
natureza da empresa que os ocupa.
6.
Qualquer Estado membro que ratifique a presente conveng5o
dever50, no primeiro relat6rio sobre a aplicagfio da convengfio que ter6 de
apresentar em virtude d o artigo 22 a Constituiq50 da Organizagfio
internacional o Trabalho, indicar, apresentando motivos justificativos, as
categorias que possam ter sido alvo de exclusiio em cumprimento dos
parfigrafos 4 e 5 do presente artigo, e dever6 expor em relat6rios ulteriores
a posigfio da sua legislag50 e da sua pritica relativamente Bquelas, precisando
em que medida se deu ou se tenciona dar efeito ?I conveng5o naquilo que
lhes diz respeito.
Arfigo 3
Para os efeitos da presente conveng50, o termo ccdespedimento,,
significa a cessag5o da relagfio de trabalho por iniciativa do empregador.

Artigo 4
Um trabalhador n5o deverh ser despedido sem que exista um motivo
vhlido de despedimento relacionado com a aptid50 ou com o comportamento
do trabalhador, ou baseado nas necessidades de funcionamento da empresa,
estabelecimento ou servigo.

a)

b)
C)

d)

e)

Artigo 5
N5o constituem motivos vhlidos de despedimento, designadamente:
a filiag5o num sindicato ou a participag50 em actividades sindicais
fora das horas de trabalho ou, com o consentimento do empregador,
durante as horas de trabalho;
o facto de solicitar, exercer ou ter exercido um mandato de representag50 dos trabalhadores;
a apresentagiiode uma queixa ou a participagiio em processos intentados contra um empregador devido a violagbes alegadas da legislag50,
ou o recurso as autoridades administrativas competentes;
a raga, a cor, o sexo, o estado civil, as responsabilidades familiares, a
gravidez, a religi50, a opiniso politica, a ascendhcia nacional ou a
origem social;
a aussncia de trabalho durante a licenga por maternidade.

Artigo 6
A aushcia temporhria ao trabalho por motivo de doenga ou
1.
de acidente n5o deverh constituir uma raziio vdlida de despedimento.
A definiqgo do que constitui a aushcia temporaria ao trabalho,
2.
a medida em que serd exigido atestado medico e as possiveis limitagbes na
aplicag50 do parigrafo 1 do presente artigo sera0 determinadas de acordo
com os mktodos d e aplicagiio mencionados no artigo 1 da presente
conveng50.

SECQ~O
B. PROCEDIMENTO A SEGUIR ANTES OU NO MOMENT0 DO DESPEDIMENTO
Artigo 7
Um trabalhador n5o deverh ser despedido por motivos ligados ao
seu comportamento ou ao seu trabalho antes de lhe terem facultado a
possibilidade de se defender contra as alegag6es formuladas, salvo se niio
se puder razoavelmente esperar que o empregador Ihe faculte essa
oportunidade.
SECCAO
B. PROCEDIMENTO DE RECURSO CONTRA o DESPEDIMENTO
Artigo 8
1.
Um trabalhador que se considere alvo de uma medida de

despedimento injustificada terd direito a apelar contra essa medida para
um organism0 imparcial, tal como um tribunal, um tribunal de trabalho,
uma comissdo de arbitragem ou um drbitro.
Nos casos em que o despedimento tenha sido autorizado por
2.
uma autoridade competente, a aplicagdo do pardgrafo 1do presente artigo
poderd ser adaptada em conformidade, de acordo com a legislagdo e a
prdtica nacionais.
Pode considerar-se que urn trabalhador renunciou a exercer o
3.
seu direito de apelar contra o despedimento se ndo o tiver feito dentro de
um prazo razoivel.
Artigo 9
1.
0 s organismos mencionados no artigo 8 da presente convengiio
deveriio estar habilitados a examinar os motivos invocados para justificar o
despedimento, assim como as outras circunst2ncias do caso, e a decidir se o
despedimento foi justificado.
2.
A fim de o assalariado niio ser o unico a suportar o encargo de
provar que o despedimento ndo foi justificado, os metodos de aplicagiio
mencionados no artigo 1 da presente convengdo deverdo prever uma ou
outra ou ambas as seguintes possibilidades:
o encargo de provar a existencia de um motivo vdlido de despedimena)
to tal como 6 definido no artigo 4 da presente convengdo deverd incumbir ao empregador;
os organismos mencionados no artigo 8 da presente convengdo deveb)
rdo estar habilitados a formar a sua convicgdo quanto aos motivos de
despedimento, examinando os elementos de prova fornecidos pelas
partes e segundo processos conformes com a legislaqiio e a pratica
nacionais.
3.
Em caso de despedimento motivado pelas necessidades de
funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviqo, os organismos
mencionados no artigo 8 da presente convengdo devergo estar habilitados
a determinar se o despedimento foi realmente devido a esses motivos, mas
a medida m que estariio habilitados a decidir se esses motivos siio suficientes
para justificar esse despedimento sera definida pelos m6todos de aplicagiio
mencionados no artigo 1 da presente convengiio.

Artigo 10
Se os organismos mencionados no artigo 8 da presente conveng5o
considerarem o despedimento injustificado e se, de acordo com a legislagdo
e a prdtica nacionais, ndo puderem ou n5o considerarem vidvel anular o
despedimento e ou ordenar ou propor a reintegragdo do trabalhador, ficardo
habilitados a ordenar o pagamento de uma indemnizagdo adequada ou
qualquer outra forma de reparagdo que se considere apropriada.
SECAO
D. PRE-AVISO
Artigo 11
Um trabalhador que vd ser alvo de uma medida de despedimento

tera direito a um prBaviso de durag5o razodvel ou a uma indemnizagfio
que faga as suas vezes, a nfio ser que seja culpado de uma falta grave, isto 6,
uma falta d e tal natureza que n5o se possa razoavelmente exigir ao
empregador que continue a ocupar esse trabalhador durante o periodo de
prBaviso.
SECCAO
E. INDEMNIZA~AO
POR DESPEDIMENTO E
OUTRAS FORMAS DE PROTECQ~O DO RENDIMENTO

Artigo 12
Um trabalhador despedido terh direito, de acordo com a legis1.
lag50 e a pratica nacionais:
quer a uma indemniza~50por despedimento ou a outras prestagbes
a)
similares, cujo montante depended, entre outros elementos, da antiguidade e do nivel de saldrio e que ser5o pagas directamente pel0
empregador ou por urn fundo constituido por cotizagdes dos empregadores;
quer a prestagbes do seguro de desemprego ou de assisthcia aos deb)
sempregados ou aoutras prestagbes da seguranga social, como as
prestagdes de velhice ou de invalidez, nas condigbes normais que
diio direito a essas prestagbes;
quer a uma combinagio dessas indemnizagbes e prestagbes.
c)
2.
Quando um trabalhador n5o preencha os requisitos para
beneficiar de prestagdes do seguro de desemprego ou de assistencia aos
desempregados, em virtude de um regime de alcance geral, ndo poderh
aspirar As indemnizagdes ou prestaqbes visadas na alinea a) do parhgrafo 1
do presente artigo, apenas por n%oreceber prestagbes de desemprego em
virtude da alinea b) do mesmo pardgrafo.
3.
Em caso de despedimento por falta grave, a perda do direito
as indemnizagdes ou prestaqbes mencionadas na alinea a) do paragrafo 1o
presente artigo poderd ser prevista pelos m6todos de aplicag50 mencionados
no artigo 1da presente conveng5o.

S E C ~ AA.OCONSULTA
DOS REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES

Artigo 13
1.
0 empregador que tencione proceder a despedimentos por
motivos de natureza econ6mica, tecnol6gica, estrutural ou similar deverd:
fornecer no devido tempo aos representantes dos trabalhadores intea)
ressados as informagbes pertinentes, incluindo os motivos dos despedimentos previstos, o numero e as categorias de trabalhadores que
aqueles s5o susceptiveis de afectar e o periodo durante o qua1 se tenciona proceder a eles;
dar, de acordo com a legslag50 e a prhtica nacionais, com a maior
b)

antecedencia possivel, ocasi5o aos representantes dos trabalhadores interessados de serem consultados sobre as medidas a tomar para prevenir ou
limitar os despedimentos e as medidas que visam atenuar os efeitos desfavorhveis de qualquer despedimento para os trabalhadores interessados, designadamente as possibilidades de reclassificag50 noutro emprego.
2.
A aplicag50 do parhgrafo 1 do presente artigo poderh ser
limitada, pel0 metodos de aplicag5o mencionados no artigo 1 da presente
conveng50, aos casos em que o nQmerode trabalhadores cujo despedimento
esth previsto atinja pelo menos determinado ntimero ou determinada
percentagem do pessoal.
3.
Para os efeitos do presente artigo, a express50 ccrepresentantes
dos trabalhadores interessados,, significa os representantes dos trabalhadores reconhecidos como tais pela legislag50 ou pela prhtica nacionais, de
acordo com a Conveng5o sobre os representantes dos trabalhadores, 1971.

SECCAO
B. NOTIFICACAO A AUTORIDADE COMPETENTE
Artigo 14
1.
Quando o empregador tencionar proceder a despedimentos
por motivos de natureza econ6mica, tecnol6gica, estrutural ou similar,
deverh, de acordo com a legislag20 e a prhtica nacionais, notifid-10s A
autoridade competente com a maior antecedencia possivel, dando-lhes as
informagdes pertinentes, incluindo uma exposigzo por escrito dos motivos
desses despedimentos, do nfimero e das categorias de trabalhadores que
aqueles s5o susceptiveis de afectar e do period0 durante o qua1 se tenciona
proceder a eles.
2.
A legislag50 nacional poderg limitar a aplicagiio do parggrafo 1
do presente artigo aos casos em que o nfimero dos trabalhadores cujo
despedimento esth previsto atinja pelo menos determinado ntimero ou
determinada percentagem do pessoal.
3.
0 empregador deverh informar a autoridade competente sobre
os despedimentos mencionados no parhgrafo 1 do presente artigo num
prazo minimo, a determinar pela legislag50 nacional, antes de proceder a
esses despedimentos.
RecomendaqHo (ne 166) sobre o despedimento, 1982

A aplicagzo da presente recomendaggo pode ser assegurada
1.
por meio de legislag50 nacional, conveng6es colectivas, regulamentos de
empresa, decis6es arbitrais ou decisdes judiciais, ou de qualquer outro mod0
conforme com a pratica nacional, tendo em conta as condig6es pr6prias de
cada pais.
(1) A presente recomendag50 aplica-se a todos os ramos de
2.
actividade econ6mica e a todos os trabalhadores assalariados.

(2) Um Estado membro niio poderi excluir do bmbito de todas ou
de algumas das disposigbes da presente recomendagio as seguintes categorias
de trabalhadores assalariados:
os trabalhadores contratados de acordo com um contrato de trabalho
a)
que incida sobre determinado periodo ou determinada tarefa;
os trabalhadores que cumpram um periodo experimental ou que n i o
b)
tenham periodo de antiguidade requerido, desde que a duragio desta
seja fixada com antecedencia e seja razo5vel;
os trabalhadores contratados a titulo ocasional por um periodo curto.
C)
Na medida em que for necess5ri0, poderio ser tomadas
(3)
provid@nciaspela autoridade competente ou pel0 organismo apropriado
d e u m pais, apds consulta i s organizagbes d e empregadores e d e
trabalhadores interessadas, onde as houver, a fim de serem excluidas da
aplicagiio da presente recomendagio ou de algumas das suas disposigbes
certas categorias de trabalhadores assalariados cujas condigbes de emprego
estejam submetidas a urn regime especial que, no seu conjunto, lhes assegure
uma protecgio pel0 menos equivalente i proporcionada pela recomendagiio.
Na medida em que for necessirio, poderiio ser tomadas
(4)
providsncias pela autoridade competente ou pel0 organismo apropriado
de u m pais, apds consulta das organizagbes d e empregadores e d e
trabalhadores interessadas, onde as houver, a fim de serem excluidas da
aplicagio da presente recomenda@o ou de algumas das suas disposigbes
outras categorias limitadas de trabalhadores assalariados a prop6sito das
quais se levantem problemas particulares que assumam certa importbncia,
tendo em conta as condigbes de emprego particulares dos trabalhadores
interessados ou a natureza da empresa que os ocupa.
(1) SerZo previstas garantias adequadas contra o recurso a
3.
contratos de trabalho a prazo que visam iludir a protecgio decorrente da
Convengiio sobre o despedimento, 1982, e da presente recomendaqzo.
Com este fim, poderiam ser previstas, por exemplo, uma ou
(2)
v6rias das medidas seguintes:
restringir a utilizagiio de contratos com duragio fixa aos casos em
a)
que, por motivo quer da natureza do trabalho a realizar quer das
condigbes em que o trabalho se deve efectuar ou dos interesses do
trabalhador, a relaggo de trabalho nZo poderia ter uma duragiio indeterminada;
assimilar os contratos com duragiio fixa, salvo nos casos mencionados
b)
na alinea a) do presente sub-parigrafo, a contratos de trabalho com
duragio indeterminada;
assimilar os contratos corn duragiio fixa, quando foram alvo de uma
c)
ou v5rias renova@es, a contratos com dura~iioindeterminada, salvo
nos casos mencionados na alinea a) do presente sub-par6grafo.
Para os efeitos da presente recomendagio, o termo
4.
c<despedimento>>
significa a cessagio da rela@o de trabalho por iniciativa do
empregador.

11. NORMAS
DE APLICACAO GERAL

Justifica@o do despedimento
5.
Al6m dos casos previstos no artigo 5 da ConvengHo sobre o
despedimento, 1982, nHo deveriam constituir motivos vblidos d e
despedimento:
a idade, sob reserva da legislaqzo e da prbtica nacionais no que respeita
a)
?I reforma;
a aushcia ao trabalho devida ao servigo militar obrigatdrio ou a outras
b)
obrigagBes civicas, de acordo com a legislaqiio e a pritica nacionais.
6.
(1) A aushcia temporAria ao trabalho por motivo de doenga
ou de acidente nHo deverb constituir urna raziio vblida de despedimento.
2.
A definiqHo do que constitui a ausencia temporbria ao trabalho,
a medida em que sera exigido atestado m6dico e as possiveis limitag6es na
aplicagdo das disposig6es do sub-parbgrafo (1) do presente parbgrafo serHo
determinadas de acordo com os m6todos de aplicaqHo mencionados no
parbgrafo 1 da presente recomenda@io.
Procedimenfo a seguir anfes ou no momento do despedimento
Urn trabalhador nHo deveria ser despedido por urna falta que,
7.
nos termos d a legislag50 ou da prbtica nacionais, s6 justificaria o
despedimento se fosse repetida urna ou vbrias vezes, salvo se o empregador
Ihe comunicou por escrito urna advertGncia adequada.
Um trabalhador nHo deveria ser despedido por insuficihcia
8.
profissional, salvo se o empregador lhe deu instrug6es apropriadas e o
advertiu devidamente por escrito e o trabalhador continua a 1-60 executar
o seu trabalho de maneira satisfatdria apds vencimento de urn prazo razobvel
que deveria permitir de o conseguir.
9.
Um trabalhador deveria ter o direito de ser assessorado por
outra pessoa quando se defende, como o preve o artigo 7 da ConvengHo
sobre o despedimento, 1982, contra alegaq6es relativas ao seu comportamento ou ao seu trabalho que sHo susceptiveis de causar o seu despedimento; este direito deveria ser especificado pelos m6todos de aplicaqHo
mencionados no parbgrafo 1 da presente recomendagHo.
10. 0empregador deveria ser considerado ter renunciado ao seu
direito de despedir urn trabalhador por falta se o nHo fez dentro de um
prazo razobvel apds ter tornado conhecimento da faIta em questgo.
11. 0 empregador poderia consultar os representantes dos
trabalhadores antes de tomar urna decisHo definitiva sobre os casos
individuais de despedimento.
0 empregador deveria notificar por escrito ao trabalhador a
12.
sua decisio de o despedir.
13. (1) Um trabalhador a quem se notificou o despedimento ou
que foi despedido deveria ter o direito de receber, a pedido, urna declaragHo
escrita do empregador indicando o motivo ou os motivos do despedimento.

0 disposto no sub-pardgrafo (1) do presente pardgrafo poderia
(2)
nao ser aplicado em caso de despedimentos colectivos pelos motivos
mencionados nos artigos 13e 14 da Conveng5o sobre o despedimento, 1982,
se os procedimentos previstos nesses artigos forem cumpridos.

Proccdimcnto dc recurso contra o dcspedimento
Poderia
ser previsto um recurso a um procedimento de concili14.
as50 antes ou durante um process0 de recurso contra um despedimento.
15. 0 s poderes pfiblicos, os representantes dos trabalhadores e as
organizag6es de trabalhadores deveriam esforgar-se para que os trabalhadores sejam plenamente informados das possibilidades de recurso de que
dispbem.
Pcriodo de tempo livrc durantc o pri-aviso
16. Durante o pr6-aviso mencionadono artigo 11da ConvengBo sobre
o despedimento, 1982, o trabalhador deveria ter direito a periodos de tempo
livre com duraqfio razodvel sem perda de saldrio, tornados em momentos que
convenham a ambas as partes, a fim que possa procurar outro emprego.
Certificado dc sallirio
17. Um trabalhador despedido deveria ter direito a receber do empregado, a pedido seu, um certificado indicando unicamente as datas de
entrada ao serviqo e de saida, assim como a natureza do trabalho ou dos
trabalhos de que estava encarregado; contudo, a pedido do trabalhador,
uma avaliag5o do seu comportamento e do seu trabalho poderia ser
apresentada no certificado ou num certificado separado.
lndcmnizapio por despedimcnto c outras formas dc protec@o do rerzdirnc?zto
18. (1) Um trabalhador despedido ter6 direito, de acordo com a
legslag50 e a pr5tica nacionais:
quer a uma indemnizag50 por despedimento ou a outras prestag6es
a)
similares, cujo montante dependerd, entre outros elementos, da antiguidade e do nivel de saliirio e que ser5o pagas directamente pelo
empregador ou por um fundo constituido por cotizaqbes dos empregadores;
quer a presta~desdo seguro de desemprego ou de assisthcia aos deb)
sempregados ou a outras prestagges da seguranqa social, como as
prestagbes de velhice ou de invalidez, nas condigbes normais que
dB0 direito a essas prestag6es;
quer a uma combina@o dessas indemnizagdes e prestagbes.
C)
Quando um trabalhador n50 preencha os requisitos para bene(2)
ficiar de prestaqbes do seguro de desemprego ou de assistCncia aos desempregados, em virtude de urn regme de alcance geral, niio poderd aspirar as indemnizaq6es ou prestagdes visadas na alinea a) do sub-parigrafo (1) do
presente partigrafo, apenas por n5o receber presta~desde desemprego em
virtude da alinea b) do mesmo sub-paragrafo.

(3) Em caso de despedimento por falta grave, a perda do direito
2s indemnizag6es ou prestag6es mencionadas na alinea a) do sub-parigrafo
(1) do presente parigrafo poderi ser prevista pelos mktodos de aplicag5o
mencionados no artigo 1 da presente recomendag50.
DISPOSICOES
COMPLEMENTARES SOBRE OS DESPEDIMENTOS
POR MOTIVOS ECONOMICOS, TECNOLOGICOS, ESTRUTURAIS ou SIMILARES

19. (1) Todas as partes interessadas deveriam tentar prevenir ou
eliminar, na possivel medida, os despedimentos por motivos de natureza
econbmica, tecnol6gica, estrutural ou similar, sem prejudicar o funcionamento eficaz da empresa, do estabelecimento ou do servigo, e atenuar os
efeitos desfavoriveis de qualquer despedimento com esses motivos para o
trabalhador ou os trabalhadores interessados.
Se necessirio, a autoridade competente deveria ajudar as partes
(2)
a procurarem solugbes para os problemas provocados pelos despedimentos
previstos.
Consultas sobre as transforma@es importantes que afectam a empresa
20.
(1)
0 empregador que tenciona introduzir na produg20, no
programa, na organizag50, na estrutura ou nas tkcnicas transformag6es
importantes de natureza a provocar despedimentos, deveria consultar os
representantes dos trabalhadores interessados com a maior antecedhcia
possivel, designadamente acerca da introdug20 dessas transformagbes, dos
efeitos que s5o susceptiveis de ter e das medidas permitindo de prevenir ou
de limitar os efeitos negativos dessas transformagbes.
A fim de permitir aos representantes dos trabalhadores
(2)
interessados de participar eficazmente nas consultas mencionadas no subpar5grafo (1) do presente parigrafo, o empregador deveria fornecer-lhes
em devido tempo todas as informaq6es pertinentes sobre as transformag6es
importantes previstas e sobre os efeitos que essas transformag6es s2o
susceptiveis de ter.
(3) Para os efeitos do presente parigrafo, a express20
<<representantesdos trabalhadores interessados,, significa os representantes
dos trabalhadores recohhecidos como tais pela legislag20 ou pela pritica
nacionais, de acordo com a Conveng50 sobre os representantes dos
trabalhadores, 1971.
Medidas permitindo de prevenir ou de limitar os despedimentos
21. As medidas que se deveriam tomar em conta para prevenir ou
limitar os despedimentos por motivos de natureza econbmica, tecnolbgica,
estrutural ou similar poderiam incluir designadamente as restrig6es de
contrataggo, o escalonamento da redug20 do pessoal durante certo period0
a fim de aproveitar a diminuigio natural dos efectivos, as deslocagbes
internas, a formagio e a reciclagem, a reforma antecipada facultativa com
protecg2o adequada do rendimento, a diminuig20 das horas suplementares
e a redugio da durag5o normal do trabalho.

22. Quando parece que uma redug50 temporhria da durag5o
normal d o trabalho seria susceptive1 d e prevenir ou d e limitar os
despedimentos devidos a dificuldades econ6micas temporArias, seria
conveniente examinar a possibilidade de conceder, para as horas normais
n5o efectuadas, uma cornpensas50 parcial das perdas de sal6ri0, financiada
segundo metodos apropriados i legisla@o e i prhtica nacionais.
Critirios de designaqzo para os despedimentos

23. (1)
A designag50 pel0 empregador dos trabalhadores que
devem ser despedidos por motivos de natureza econ6mica, tecnolbgica,
estrutural ou similar, deveria ser realizada de acordo com criterios estabelecidos tanto quanto possivel antecipadamente e levando devidamente em
conta tanto os interesses da empresa, do estabelecimento ou do servigo
como os interesses dos trabalhadores.
Estes crithios, a sua ordem de prioridade e a sua importdncia
(2)
relativa deveriam ser determinados pelos m6todos d e aplica@o
mencionados no parhgrafo 1 da presente recomendag50.
Prioridade de readmiss60

24. (1)
0 s trabalhadores que foram despedidos por motivos de
natureza econ6mica, tecnol6gica, estrutural ou similar deveriam beneficiar
de certa prioridade de readmissgo se o empregador contratar novamente
trabalhadores com qualificag6es cornpariveis, na condiggo que tenham
manifestado o seu desejo de regressar dentro de certo prazo a contar da
sua partida.
Esta prioridade de readmiss50 poderia ficar limitada a deter(2)
minado periodo.

(3) 0 s criterios de prioridade de readmissiio, a quest50 da manuten@o dos direitos, nomeadamente de antiguidade, em caso de readmissiio,
assim como as disposig6es relativas ao salirio dos trabalhadores readmitidos
deveriam ser determinados de acordo com os m6todos de aplicaq50
mencionados no parhgrafo 1 da presente recomendagzo.
Atenuaqio dos efeitos dos despedimentos
25.
(1) Em caso de despedimento por motivos de natureza
econbmica, tecnol6gica, estrutural ou similar, a coloca@o dos trabalhadores
afectados noutros empregos convenientes logo que possivel e,
eventualmente, apbs um periodo de formas50 ou de reciclagem, deveria
ser encorajada por medidas apropriadas i s condi~6esnacionais, que seriam
adoptadas pela autoridade competente com a colaborag50 do empregador
e dos representantes dos trabalhadores interessados quando for possivel.

(2) Tanto quanto possivel, o empregador deveria ajudar os
trabalhadores afectados por estes despedimentos a procurarem outro
emprego conveniente, por exemplo gracas a contactos directos com outros
empregadores.

(3) Ao decidir a ajuda a proporcionar aos trabalhadores afectados
para que obtenham outro emprego conveniente ou beneficiem de uma formag50 ou de um curso de reciclagem, poderia levar-se em conta a ConvengZo
e a Recomendagfio sobre a valorizag50 dos recursos humanos, 1975.
26.
(1) A fim de atenuar os efeitos negativos dos despedimentos
por motivos de natureza econbmica, tecnol6gica1estrutural ou similar, deveria examinar-se a possibilidade de fornecer uma protecg50 do rendimento
durante todos os periodos de formag50 ou de reciclagem e um reembolso
parcial ou total das despesas suportadas para a formag50 ou a reciclagem e
para a procura e a aceitagio de um emprego exigindo mudanga de residhcia.
(2) A autoridade competente deveria tomar em considerag50 a
possibilidade de assegurar recursos financeiros permitindo suportar total
ou parcialmente as medidas mencionadas no sub-par6grafo (1) do presente
parbgrafo, de acordo com a legislag50 e a pr6tica nacionais.

IV. EFEITO
SOBRE A RECOMENDACAO ANTERIOR
27. A presente recomendag50 e a Conveng5o sobre o despedimento, 1982, substituem a RecomendagZo sobre a cessagio da relag50 de
trabalho, 1963.
Convenq50 (ng 144) sobre as consultas tripartidas relativas
i s normas internacionais do trabalho, 1976

Artigo 1
Na presente conveng50, os termos "organizagdes representativas"
significam as organizagbes mais representativas dos empregadores e dos
trabalhadores que gozem do direito B liberdade sindical.
Artigo 2
1. Qualquer Estado membro da Organizag50 internacional do Trabalho
que ratificar a presente Convengzo compromete-se a p6r em prdtica
processos que assegurem consultas eficazes entre os representantes do
governo, dos empregadores e dos trabalhadores sobre as questdes relativas
as actividades da Organizagio Internacional do Trabalho enunciadas no
artigo 5, par6grafo 1, desta Conveng50.
2. A natureza e a forma dos processos previstos no par6grafo 1 do
presente artigo eer5o determinadas, em cada pais, de acordo com a pritica
nacional, ap6s consulta das organizagdes representativas, se as houver, e se
esses processos ainda n5o tiverem sido estabelecidos.
Artigo 3
1. Para a aplicag50 dos processos visados pela presente Conveng50,
os representantes dos empregadores e dos trabalhadores ser5o livremente
escolhidos pelas suas organizagljes representativas, se as houver.

2 . 0 s empregadores e os trabalhadores estar5o representados em p6
de igualdade em todos os organismos por meio dos quais se efectuarem as
consultas.

Artigo 4
1. A autoridade competente assumirfi a responsabilidade do apoio
administrativo aos processos visados pela presente ConvengBo.
2. Efectuar-se-50 acordos apropriados entre a autoridade competente
e as organizag6es representativas, se as houver, para o financiamento de
qualquer formag50 necessfiria para as pessoas que participarem nesses
processos.
Artigo 5
1. 0 s processos visados pela presente Conven@io devergo ter como
objectivo consultas sobre:
As respostas dos governos aos questionfirios sobre os pontos inscritos
a)
na ordem do dia da Conferencia Internacional do Trabalho e os comentfiriosdos governos sobre os projectos de textos que dever5o ser discutidos pela Conferencia;
As propostas a apresentar i autoridade ou autoridades competentes
b)
relativamente i apresentaggo i s mesmas das conveng6es e recomendaq6es. De acordo com o artigo 19 da Constitui~50da Organizag50
internacional do Trabalho;
0 novo exame, em intervalos apropriados, de conven@es n5o ratifiC)
cadas e de recomendag6es a que ainda n5o se tenha dado cumprimento, para estudar as medidas que podergo tomar-se a fim de promover
a sua execugio e a sua ratificafgo se for caso para isso;
as
quest6es que podem ser levantadas pelos relat6rios a apresentar i
d)
Repartisgo Internacional do Trabalho de acordo corn o artigo 22 da
Constituig50 da Organizag50 Internacional do Trabalho;
As propostas relativas i denuncia de conveng6es ratificadas.
e)
2. A fim de assegurar um exame adequado das quest6es visadas no
parfigrafo 1 do presente artigo, efectuar-se-50 consultas em intervalos
apropriados, fixados de comum acordo, mas pel0 menos uma vez por ano.

Artigo 6
Quando tal parecer apropriado ap6s consulta i s organizag6es
representativas, se as houver, a autoridade competente apresentarfi um
relat6rio anual sobre o funcionamento dos processos visados pela presente
convenq50.
RecomendagCo (ne 152) sobre as consultas tripartidas relativas
i s actividades da Organizagio internacional do Trabalho, 1976

1.
Na presente recomendag50, os termos "organizaf6es representativas" significam as organizaq6es mais representativas dos empregadores
e dos trabalhadores que gozem do direito 2 liberdade sindical.
2.
(1) Todos os Estados membros deveriam p8r em prhtica
processos que assegurem consultas eficazes entre os representantes do
governo, dos empregadores e dos trabalhadores sobre as questdes relativas
i s actividades da Organizag50 internacional do Trabalho, de acordo com os
pariigrafos 5 a 7 da presente recomendaq50.
(2) A natureza e a forma dos processos previstos no sub-parhgrafo
(1) do presente pariigrafo serHo determinadas, em cada pais, de acordo com
a priitica national, apds consulta &sorganizaq6es representativas, se esses
processos ainda n5o tiverem sido estabelecidos.
Por exemplo, poderia haver consultas:
(3)
por meio de uma comiss5o especialmente instituida para as quest6es
a)
relativas i s actividades da OrganizaqHo internacional do Trabalho;
por meio de um organism0 dotado de compethcia geral no dominio
b)
econdmico e social ou no dominio do trabalho;
por meio de certo nljmero de organismos dotados de responsabilidade
C)
especial para determinadas mathias;
por
comunica@es escritas, quando forem aceites como apropriadas
d)
e suficientes por aqueles que participam nos processos de consulta.
3.
(1) Para a aplica@o dos processos visados pela presente
convenq50, os representantes dos empregadores e dos trabalhadores ser5o
livremente escolhidos pelas suas organizaq6es representativas.
0 s empregadores e os trabalhadores deveriam estar
(2)
representados em p6 de igualdade em todos os organismos por meio dos
quais se efectuarem as consultas.
(3) Deveriam ser adoptadas medidas em cooperag50 com as
organizac6es interessadas de empregadores e de trabalhadores, a fim de
prever uma formal50 apropriada para permitir i s pessoas que participam
nestes processos de desempenhar as suas funl6es com efic5cia.
A autoridade competente deveria assumir a responsabilidade
4.
do apoio administrativo aos processos visados pela presente recomendaq50,
incluindo, se necesshrio, o financiamento de programas de formag5o.
0 s processos visados pela presente recomendag90 deveriam
5.
ter como objectivo consultas sobre:
as respostas dos governos aos questionhrios sobre os pontos inscritos
a)
na ordem do dia da Conferencia internacional do Trabalho e os comenthrios dos governos sobre os projectos de textos que dever5o ser discutidos pela Conferencia;
as
propostas a apresentar i autoridade ou autoridades competentes
b)
relativamente 2 apresentaqgo 2s mesmas das convenq6es e recomendaf6es de acordo com o artigo 19 da Constituig50 da OrganizagHo internacional do Trabalho;

levada em conta a pritica nacional, a preparagho e a instaurag50 de
medidas legislativas ou outras destinadas a dar efeito hs convengbes
e recomendagbes internacionais do trabalho e, em particular, hs convengbes ratificadas (incluindo a instauragho das disposigbes relativas
h consulta ou 2 colaboragiio dos representantes dos empregadores e
dos trabalhadores);
o novo exame, em intervalos apropriados, de convenqdes nho ratificadas e de recomendagbes internacionais a que ainda nho se tenha dado
cumprimento, para estudar as medidas que poderiam tomar-se a fim
de promover a sua execuqzo e a sua ratificaqiio, se for caso para isso;
as questbes que podem ser levantadas pelos relat6rios a apresentar
ao Secretariado da Organizagiio internacional do Trabalho de acordo
com os artigos 19 e 22 da Constituigho da Organizaq50 internacional
do Trabalho;
as propostas relativas 21 deniincia de convengbes ratificadas.
Ap6s consulta 2Is organizagbes representativas, a autoridade
6.
competente deveria decidir em que medida esses processos deveriam ser
utilizados para outras questbes de interesse comum, tais como:
a)
a preparaqho, a execug5o e a avaliaqiio das actividades de cooperaq50
t6cnica nas quais a Organizagiio internacional do Trabalho participa;
as medidas a adoptar em relagho a resoluqbes e outras conclusbes
b)
adoptadas pela Conferencia internacional do Trabalho, as confer@ncias
regionais, as comissdes de indiistria ou outras reuni6es convocadas
pela organizag50 internacional do Trabalho;
as medidas a adoptar para dar melhor a conhecer as actividades da
C)
Organizag50 internacional do Trabalho como elemento que pode ser
utilizado na politicas e programas econ6micos e sociais.
7.
A fim de assegurar um exame adequado das questdes visadas
nos parigrafos anteriores, deveriam efectuar-se consultas em intervalos
apropriados, fixados de comum acordo, mas pelo menos uma vez por ano.
8.
Deveriam ser adoptadas medidas apropriadas 2s condig6es e h
pritica nacionais para assegurar a coordenagho entre os processos visados
pela presente recomendaqdo e as actividades de organismos nacionais que
tratem de questbes anilogas.
9.
Quando tal parecer apropriado ap6s consulta hs organizagbes
representativas, a autoridade competente deveria apresentar um relat6rio
anual sobre o funcionamento dos processos visados pela presente
recomendagzo.

RECOMENDACAO RELATIVA A
CONDIGAO DO PESSOAL
DOCENTE1
( Extractos)

Adoptada pela Conferencia intergovernamental especial sobre a
condig50 do pessoal docente, Paris, 5 de Outubro de 1966

0 Comit6 conjunto OIT/UNESCO de peritos sobre a aplicaglo da Recomendaglo
1
relativa ti condiglo do pessoal docente foi criada por decislo do Conselho de administraglo
do Secretariado da OIT na sua 167a reunigo (Novembro de 1966) e da Conferencia geral da
UNESCO na sua d6cima quarta reunilo (1966).Foi devidamente constituido em conformidade
com as decisdes do Conselho executivo da UNESCO na sua 773 reunilo (Outubro-Novembro
de 1967) e do Conselho de administrag80 do Secretariado da OIT na sua 170%euniCo
(Novembro de 1967). 0 s seus primeiros membros foram nomeados nas sessdes da primavera
de 1968 dos drglos da OIT (172QeuniPo do Conselho de administraqlo) e da UNESCO (78"
reunifio do Conselho executivo).A sua primeira reunilo teve lugar em Setembro de 1968.

0 s 6rglos directores das duas organizagdes atribuiram como funglo ao comit6 conjunto
o exame dos relatdrios periddicos apresentados pelos governos dos Estados membros acerca
da aplica@o da recomendaglo de 1966 e a apresentagiio de relat6rios aos 6rglos competentes
de ambas as organizagdes, que tomam separadamente, mas paralelamente, as medidas que
consideram apropriadas. No caso da UNESCO, o relat6rio 6 apresentado ti Conferhcia geral
por intermedio do Conselho executivo e do seu Comite sobre as convengdes e recomendagdes,
enquanto no caso da OIT 6 apresentado ti Comisslo de aplicagso das convengbes e
recomendagdes da Conferencia internacional do Trabalho, por intermedio do Conselho de
administraglo.
Apds ter realizado a sua primeira reuniso em 1968,o comite conjunto organizou reuniBes
ordinarias em 1970,1976,1985 e 1988.
Composig%oe dura@o das funq6es dos membros do cornit6 conjunto
0 comit6 conjunto 6 composto por 12 peritos independentes nomeados e actuando a
titulo pessoal, dos quais seis s5o designados pela OIT e seis pela UNESCO. Slo escolhidos em
(Continua na prig.100)

RelaqBes entre os professores e os servieos de ensino em geral

75. Para que o pessoal docente possa cumprir plenamente as suas
obrigaqbes, as autoridades deveriam regularmente utilizar os meios
disponiveis de consulta 2s organizaqbes de professores, sobre assuntos
ligados B politica educacional, B organizagio escolar e a todas as transformafbes que possam ocorrer no sistema de ensino.
76. As autoridades e os professores deveriam reconhecer a
importiincia da participag50 destes, por intermedio das suas organizafbes
ou por outras vias, nos esforgos com vista ao melhoramento da qualidade
do ensino, na investigag50 pedag6gica, e no desenvolvimento e divulgagio
de novos e melhores metodos de ensino.
77. As autoridades deveriam facilitar a criag5o de grupos d e
trabalho encarregados de fomentar, na escola ou numa estrutura mais vasta,
a colaboragio entre os professores duma mesma materia, e considerar corn
a devida ateng5o as opinibes e sugestbes de tais grupos.
78. 0 pessoal administrativo e restante pessoal encarregado dos
diversos servifos de ensino deveriam procurar estabelecer as melhores
relagbes possiveis com o pessoal docente e este deveria observar, reciprocamente, a mesma atitude.
Direitos dos professores
79. A participagio dos professores na vida social e pcblica deveria
ser encorajada no interesse do seu desenvolvimento pessoal, dos servigos
educacionais e da sociedade em geral.

'
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funqdo da sua compet6ncia nos principais dominios abrangidos pela recomendaqdo e do seu
conhecimento dos problemas que pode apresentar a sua aplicaqdo.0~membros v@mde todas
as regides geogrificas, levando em conta devidamente as diferenqas de sistemas educacionais
e socio-econbmicos e, tanto quanto possivel, ulna repartigio equitativa entre homens e
mulheres. Nlo 6 possivel nomear mais de um membro por pais. 0 s membros do comite n i o
recebem honordrios pela participagdo nos trabalhos; as duas organizaqdes pagam as despesas
de viagem e de estadia correspondendo B participaqio nas reunides especiais e ordinirias.
Misslo do cornit6 conjunto

0 comit4 conjunto tem como misslo:
em conformidade com os procedimentos estabelecidos, de examinar:
os relat6rios dos governos acerca da aplicaqdo da Recomendagdo de 1966relatii)
va B condiq8o do pessoal docente;
estudos e relatbrios do Secretariado da OIT e da UNESCO sobre aspectos partiii)
culares da recomendaqio de 1966 e sobre as actividades destinadas a faz6-la
conhecer melhor e a melhorar a aplicag80 das suas disposigdes nos dominios
identificados pelo cornit4 conjunto;
relatbrios das organizaqdes nacionais representando os professores e os seus
iii)
empregadores e das organizagdes intemacionais nio governamentais similares
beneficiando quer do estatuto de observador junto da OIT, quer do estatuto
consultive junto da UNESCO, sobre a aplicaqio da recomendaqio de 1966 relativa B condiqlo do pessoal docente.

80. 0 s professores deveriam ter liberdade de exercer os direitos
civicos de que goza qualquer cidadiio e ser elegiveis para cargos ptiblicos.
81. Quando um cargo ptiblico obriga um professor a abandonar o
seu posto, deveria conservar os seus direitos de antiguidade e de reforma e,
ao expirar o novo mandato, deveria poder retomar o lugar anterior ou
outro equivalente.
82. As remuneragbes e condigbes de trabalho dos professores
deveriam ser estabelecidas atraves de negociagbes entre as organizagges de
professores e as entidades patronais.
83. Por via de regulamentag50 ou por acordo livre entre as partes,
deveria garantir-se aos professores o direito de negociarem, por meio das
suas organizagbes, com as entidades patronais ptiblicas ou privadas.
84. Deveria ser instituido um sistema paritdrio apropriado
encarregado de resolver os conflitos entre o corpo docente e as entidades
patronais resultantes das condiqbes de emprego. No caso de se esgotarem
os recursos e procedimentos estabelecidos ou no caso de se romperem as
negociaqbes entre as partes, as organizaqbes de professores deveriam ter
direito a tomar as medidas de que normalmente dispbem outras organizaqbes para a defesa dos seus legitimos interesses.
116. A remuneraqiio do pessoal docente deveria fazer-se com base
em escalas de saldrios estabelecidas com o acordo das suas organizagbes
profissionais. Em caso algum a remuneragiio dos professores qualificados,
recrutados para periodos probat6rios ou por contratos tempordrios, deveria
ser inferior 2 estabelecida para professores titulares do posto.

'
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Estes estudos e relatdrios sPo elaborados por iniciativa do comit6 conjunto.

-

de reportar sobre a aplicaqiio da recomendaqiio com base no exame dos relatdrios e estudos aos drgPos competentes da OITe da UNESCO, a fim que estes tomem as medidas,
separadas mas paralelas, que considerem apropriadas;
de recomendar aos drglos competentes da OIT e da UNESCO iniciativas destinadas a
promover o conhecimento e a melhorar a aplicaqfio da recomendaqiio.

A recomendaqiio de 1966 nPo 6 um instrumento juridic0 obrigat6rio e o papel do comite
conjunto niio 6 o de um 6rgPo judicial. Contudo, uma parte importante da miss50 do comit6
conjunto consiste no exame das informaqdes sobre os problemas que apresenta a aplicaqiio da
recomendaqiio e no encorajamento aos governos, organizaqdes de empregadores e de
professores para que adoptem as medidas apropriadas para melhorar a condiqio da profisszo
docente. 0 comit6 conjunto continuard a seguir a pritica adoptada desde a sua segunda reuniso
ordindria em 1970 e aprovada pelos drglos dirigentes da OIT e da UNESCO, que permite Bs
organizaqbes nacionais e internacionais de professores de lhe apresentar alegaq6es relativas B
nPo aplicaqiio das disposiqdes da recomendaqHo em tal ou tal pais.

Para ser admissivel, uma alegagPo deve estar relacionada com as disposiqdes da
recomenda~io,ser proveniente de uma organizaqlo nacional ou internacional de professores
e nPo ser da competZncia de outros 6rg6os da OIT ou da UNESCO instituidos para examinar
a aplica~iiode convenqbes ou de outros instrumentos internacionais,

123. 1) A estrutura de remuneragso dos professores deveria ser
revista periodicamente tendo em conta factores como o aumento do custo
de vida, a elevagso do nivel de vida nacional proveniente do aumento da
produtividade, ou um aumento generalizado dos salirios e remuneragdes.
2)
Sempre que existir uma escala d e remuneragbes
automaticamente ajustada B variagzo do indice de custo de vida, este indice
deveria ser fixado com a participagso das organizaq5es dos professores.
Qualquer indemnizagso de carestia de vida deveria ser considerada como
parte integrante da remunerac$io para efeitos do cilculo da pensso.
124. NBo deveria ser instituido ou aplicado sistema algum d e
remunerag50 com base no mQito, sem previa consulta e aceitagiio por parte
das organizagdes do pessoal docente interessadas.

1
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Ao receber urna alegaglo, o secretariado do comit6 conjunto comunica-a ao governo
do pais em causa para obsewagdes. Essas obsewagdes slo depois comunicadas B organizaglo
ou Bs organizagdes na origem da alegaqlo, para que estas apresentem obsewaqdes adicionais,
que slo por sua vez comunicadas ao governo para que este possa dar a conhecer as suas
eventuais observaqdes finais. A alegaqlo e todas as observaqdes das partes sHo entBo
apresentadas ao comit6 conjunto para que as examine quer durante urna reunilo ordiniria
quer durante urna reunilo especial. Se um govemo convidado a formular obsewaqbes acerca
de urna alegaqlo apresentada por urna organizaglo de professores nlo reage dentro de urn
prazo razoivel apds a comunicaglo inicial e urna insistencia, a alegag50 pode ser apresentada
ao comit6 conjunto corn urna nota indicando que o govemo nHo respondeu. 0 s pareceres do
comit6 conjunto constam do seu relatdrio.
0 s relatdrios do comit6 conjunto sHo apresentados ao Conselho de administraqlo do
Secretariado da OIT, a quem se solicita para transmitir os relatdrios das suas reunides ordinlrias
B Comisslo de aplicaglo das convenqdes e recomendaqdes da Conferhcia internacional do
Trabalho e ao Comite do Conselho executivo da UNESCO sobre as convenqdes e recomendaqdes, para transmisslo 2 Conferencia geral.
[Os parigrafos anteriores foram extraidos do anexo 1do relatdrio do Comit6 conjunto
OIT/UNESCO de peritos sobre a aplicaqlo da Recomendaglo relativa A condiqlo do pessoal
docente, reunilo especial, Paris, 22-26 de Julho de 1991 (CEART/SP/1991/12).]

DECLARA~AODE PRINC~PIOS
TRlPARTlDA SOBRE AS EMPRESAS
MULTlNAClONAlS
E A POL~TICASOCIAL1
(Extractos)

(Adoptada pelo Conselho de administraqfiodo Secretariado da Organizaq50
internacional do Trabalho na sua 204%ess5o (Genebra, Novembro de 1977)2

1 No ~Procedimentopara o exame dos litigios relativos 1 aplicaqCo da DeclaraqBo de
principios tripartida sobre as empresas multinacionais e a politica social por interpretac80 das
suas disposi~desv(Adoptada pelo Conselho de administraqgo do Secretariado da OrganizaqSo
internacional do Trabalho na sua 232%essCo (Genebra, Marqo de 1986), os dois primeiros
parigrafos afirmam o seguinte:

A finalidade do procedimento consiste em interpretar as disposi~desda
1.
DeclaraqLo quando tal 6 necessirio para resolver um desacordo relativo ao seu significado,
surgido numa situa@o concreta, entre partes a cuja intenq50 se preconiza a DeclaracCo.

0 procedimento nCo deveria de forma alguma fazer dupla utiliza~Coou entrar
2.
em conflito com procedimentos nacionais ou procedimentos da OIT vigentes. Assim sendo,
nCo pode ser invocada:
a)

no relativo I legislac50 e 1 pritica nacionais;

b)

no relativo As convenqdes e recomendaqdes internacionais do trabalho;

C)

no relativo a questdes que dependem do procedimento em materia de liberdade sindical.

0 que antecede significa que as questdes que dependem da legislacio e da pritica
nacionais deveriam ser examinadas por organismos nacionais apropriados; que as questdes
relativas I s convenqdes e recomendaqdes internacionais do trabalho deveriam s6-lo em
conformidade com os diversos procedimentos previstos nos artigos 19, 22, 24 e 26 da
Constituiqkio da OIT, ou ainda a pedido de governos solicitando do Secretariado da OIT uma
interpretaqgo oficiosa, e que as questdes relativas ?I liberdade sindical deveriam ser estudadas
em conformidade com os procedimentos especiais da OIT apliciveis na matCria.

z Boletim oficial (Genebra, Secretariado da OIT), 1978, vol. LXI, s6rie A, nQl, pp. 51-58.

Pelos presentes, aprova a declaraq50 que se segue e que serd
denominada Declarag50 de principios tripartida sobre as empresas
multinacionais e a politica social, adoptada pel0 Conselho de Administrag50
do Secretariado da Organizagiio internacional do Trabalho, e convida os
Governos dos Estados membros da OIT, as organizag6es de empregadores
e de trabalhadores interessadas e as empresas multinacionais que exercem
as suas actividades nos territdrios daqueles Estados, a respeitarem os
principios nela contidos:
1.
As empresas multinacionais desempenham na economia da
maior parte dos paises e nas relag6es econdmicas internacionais um papel
importante que interessa cada vez mais os governos bem como os
empregadores e os trabalhadores e as respectivas organizag6es. Estas
empresas podem, graqas aos seus investimentos directos internacionais e
por outros meios, trazer tanto aos paises da sede como aos de acolhimento
beneficios palpAveis, ao contribuirem para uma utilizagiio mais eficiente do
capital, das t k n i c a s e da miio de obra. No iimbito das politicas d e
desenvolvimento instauradas pelos governos, estas empresas podem,
tambem, contribuir largamente para a promoq50 do bem estar econdmico
e social, para a melhoria dos niveis d e vida e para a satisfag50 das
necessidades essenciais, para a criaqiio directa ou indirecta de possibilidades
de emprego e para o gozo dos direitos fundamentais do homem, incluindo
a liberdade sindical em todo o mundo. Mas os progressos realizados pelas
empresas multinacionais na organiza@o das suas actividades, fora do iimbito
nacional, podem conduzir a concentragbes abusivas de poder econdmico e
dar aso a conflitos com os objectivos das politicas nacionais e com os
interesses dos trabalhadores. Por outro lado, a complexidade das empresas
multinacionais e o facto de ser dificil discernir claramente a diversidade das
suas estruturas, operag6es e politicas, suscitam, Bs vezes, preocupa~6esnos
paises da sede, nos de acolhimento, ou nuns e noutros.

Politica geral
8.
Todas as partes a que se refere esta Declara~iiodeveriio respeitar os direitos soberanos dos Estados, cumprir as legisla~6ese regulamentag6es nacionais, ter na devida conta as prdticas locais e agir e m
conformidade com as normas internacionais pertinentes. DeverZio respeitar
a Declarag50 universal dos direitos do Homem e os pactos internacionais
correspondentes adoptados pela Assembleia geral das Nag6es Unidas, assim
como a Constitui~iioda Organizag50 internacional do Trabalho e os seus
principios, segundo os quais a liberdade de express50 e de associagiio
constituem uma condigiio essencial a um progress0 continuo. Deveriio,
igualmente, cumprir os compromissos livremente contraidos, e m
conformidade com a legislag50 nacional e com as obriga~6esinternacionais
aceites.
Aos Governos que n5o tenham ainda ratificado as Conven@es
9.
N" 87,98,lll e 122, pede-se com insisthcia que o fagam, e que, em qualquer
circunstiincia, apliquem o mais possivel, no quadro da sua politica nacional,

os principios enunciados nessas convengdes e nas Recomendag6es N" 111,
119, lZ3.Sem prejuizo da obrigag5o que incumbe aos governos fazerem
observar as convenq6es por eles ratificadas, nos paises em que as conveng6es
e recomendag6es citadas no presente partigrafo n5o foram observadas, todas
as partes deveriio inspirar-se nelas para a sua politica social.
RelaqBes profissionais
40. As empresas multinacionais dever5o aplicar, em materia de
relagbes profissionais, normas que n5o sejam menos do que as que os
empregadores compar6veis aplicam nos paises em causa.
Liberdade sindical e direito de organiza@o
41. 0 s trabalhadores, quer empregados pelas empresas
multinacionais quer pelas empresas nacionais, dever5o usufruir sem qualquer
especie de distingCo e sem autorizagiio previa, do direito de constituirem
organizagbes da sua escolha, assim como do d e se filiarem nessas
organizagbes, com a Gnica condig50 de se conformarem com os estatutos
destas bltimas4. Dever5o igualmente beneficiar de protecg50 adequada
contra os actos de discriminagCo que tendem a lesar a liberdade sindical em
materia de emprego5.
42. As organizag6es que representem as empresas multinacionais
ou os trabalhadores empregados por elas dever5o beneficiar de uma
protecgio adequada contra todos e quaisquer actos de ingerhcia de umas
em relag50 5s outras, quer directamente, quer pelos seus agentes ou
membros, na sua formag50, funcionamento e administrag506.
43. Quando as circunst~nciaslocais o proporcionem, as empresas
multinacionais deverCo dar o seu apoio a organizag6es de empregadores
representativas.
0 s governos que ainda n5o o fazem, s5o insistentemente
44.
convidados a aplicar os principios da Convenqio ne 87, artigo 5, dada a
importdncia que assume relativamente Bs empresas multinacionais, a
permiss50 conferida 2s organizagbes que representam estas empresas ou
os seus trabalhadores de se filiarem em organizagaes internacionais de
empregadores e de trabalhadores de sua escolha.
45.
Nos paises de acolhimento cujos governos oferegam vantagens
Convenglo (NQ87) relativa 1 liberdade sindical e l protecqSo do direito sindical,
3
1948; Convenqlo (NV8) relativa 1 aplicaglo dos principios do direito de organizaglo e de
negociaqlo colectiva, 1949; ConvenqBo (NQlll) relativa i discriminaglo em materia de emprego
e profisslo, 1958; Convenqlo (NQ122) relativa 1 politica de emprego, 1964; RecomendagBo (No
111) relativa 1 discriminaqio em materia de emprego e profisslo, 1958; Recomendaqlo (NQ
119) relativa i cessaqiio da relacgo de trabalho por iniciativa da entidade patronal, 1963;
Recomendaglo (NQl22) relativa 1politica de emprego, 1964.
4 ConvenqSo nQ87, arte 2.
5 Convenqlo ne 98, artQl.l.
6 Convenglo nQ98, artQ2.1.

especiais para atrair os investimentos estrangeiros, estas vantagens niio
deveriio traduzir-se em nenhumas restrigdes Zi liberdade sindical dos
trabalhadores ou ao seu direito de organizagiio e de negocia~iiocolectiva.
46.
0 s representantes dos trabalhadores das empresas multinacionais n5o dever5o ser impedidos de se reunir para consultas e troca de pontos
de vista, desde que o funcionamento dos trabalhos da empresa e os processos
normais que regem as relag6es com os representantes dos trabalhadores e
suas organizagdes niio sejam afectados.
47. 0 s governos niio deveriio opor restrigges B entrada de representantes de organizagdes de empregadores e de trabalhadores que venham
doutros paises e sejam convidados por organizagdes locais ou nacionais
interessadas, para fins de consultas sobre quest6es de interesse comum,
pel0 simples facto de solicitarem a entrada naquela qualidade.
Negocia~Bocolectiva
48.
0 s trabalhadores empregados pelas empresas multinacionais
deverso ter o direito, em conformidade com a legislagiio e a prfitica nacionais,
de obter o reconhecimento de organizagdes representativas, da sua pr6pria
escolha, para fins de negociaqiio colectiva.
49.
Deverio, se necess6ri0, ser tomadas medidas apropriadas 21s
condigdes nacionais, para encorajar e promover o maior desenvolvimento
e utilizag50 de processos de negociagiio voluntfiria entre os empregadores
ou as suas organizagdes e as organiza@es de trabalhadores com vista a
regulamentar as condigdes de trabalho atraves de conveng6es colectivas7.
50. As empresas multinacionais, tal como as empresas nacionais,
deveriio proporcionar aos representantes dos trabalhadores os meios
necessfirios para ajudar a concluir convengdes colectivas eficazesX.
51. As empresas multinacionais deveriio fazer com que os
representantes devidamente autorizados dos trabalhadores por elas
empregados possam, em todos os paises onde essas empresas exerqam a
sua actividade, conduzir negociag6es com os representantes da direcgiio
que estejam autorizados a tomar decisdes sobre as quest6es em discussiio.
Aquando das negociagdes conduzidas d e boa f6 com os
52.
representantes dos trabalhadores sobre as condigdes de trabalho, ou quando
os trabalhadores exercerem o seu direito de se organizar, as empresas
multinacionais niio deveriio ameaqar recorrer B faculdade de transferir para
fora do pais a totalidade ou parte de uma unidade de exploragiio, com vista
a exercer uma influencia desleal sobre estas negociag6esf ou para criar
obst6culos ao exercicio do direito de organizagiio; tambem niio deveriio
deslocar trabalhadores das suas filiais em paises estrangeiros para prejudicar
as negociag6es de boa f6 iniciadas com os representantes dos trabalhadores
ou o exercicio pelos trabalhadores do seu direito de se organizarem.

7

x

Convenglo $ 9 8 , art9 4.
ConvengBo NV35 relativa aos representantes dos trabalhadores, 1971.

53. As convengbes colectivas deverio conter disposig6es com vista
2 resolugiio dos conflitos que possam surgir da sua interpretagiio e aplicagiio
e disposif6es que assegurem o respeito mGtuo de direitos e responsabilidades.
As empresas multinacionais deveriio fornecer aos repre54.
sentantes dos trabalhadores as informag6es necessdrias a negociag6es
construtivas com a entidade em causa e, quando isso for conforme com a
legislagiio e prdtica locais, deveriio igualmente fornecer informag6es de
molde a permitir-lhes fazer uma ideia exacta e correcta da actividade e dos
resultados da unidade ou, se for caso disso, da empresa no seu conjuntoy.
55. 0 s governos deverio fornecer aos representantes das
organizag6es de trabalhadores, a seu pedido e na medida em que a legislagiio
e a prdtica o permitam, informagbes sobre os ramos em que a empresa
opera e que lhes possam ser Gteis para definirem crit4rios objectivos no
quadro da negociag50 colectiva. Neste aspecto, tanto as empresas
multinacionais como as empresas nacionais deveriio responder
construtivamente aos Governos que lhes pelam informag6es pertinentes
sobre as suas actividades.
'

Consulta
56. Nas empresas tanto multinacionais como nacionais, sistemas
elaborados de comum acordo pelos empregadores, trabalhadores e seus
representantes deveriio prever, em conformidade com a legislag50 e prdticas
nacionais, consultas regulares sobre as quest6es de interesse mGtuo. Estas
consultas niio deveriio substituir as negociag6es colectivasl".
Exame das reclama~6es
57. As empresas multinacionais,assim como as empresas nacionais,
deveriio respeitar o direito dos trabalhadores que empregam de submeter
a apreciaqio todas as suas reclamag6es em conformidade corn as disposig6es
seguintes: todo e qualquer trabalhador que, agindo individualmente ou
conjuntamente com outros trabalhadores, considerar ter motivos d e
reclamag50, deveriio ter o direito de apresentar essa reclamagiio sem por
esse facto sofrer qualquer prejuizo e de submeter 2 apreciagiio essa
reclamagio por meio de um process0 apropriado" . Isto 6 particularmente
importante quando as empresas multinacionais operarem em paises que
niio observem os principios das conveng6es da OIT relativas 2 liberdade
sindical, ao direito de organizaqiio e de negociaqho colectiva e ao trabalho
forgado12.
Recomendaqio (nQ129) relativa i s comunicaqdes na empresa, 1967.
RecomendaqBo (nQ 94) relativa B colaboraqio n o plano d a empresa, 1952;
Recomendaqio (n' 129) relativa Bs comunicaqdes na empresa, (1967).
11 Recomendaqio (nQ130) relativa ao exame das reclamaqdes, 1967.
iz
Convenqio (11-29) relativa ao trabalho forqado, 1930; ConvenqBo (n"05) relativa B
aboliqio d o trabalho forqado, 1957; RecomendaqBo (nV5) relativa B coacqio indirecta ao trabalho,
1930.
Y

10

Resolu$io de conflitos de trabalho
58. As empresas multinacionais, assim como as empresas nacionais,
devergo, concertadamente com os representantes e as organizag6es dos
trabalhadores que empregam, esforgar-se por instituir um mecanismo de
conciliag50 voluntsria e adaptado 21s circunstarlcias nacionais, que podergo
incluir disposig6es relativas arbitragem volunthria, a fim de contribuir para
evitar e solucionar os conflitos d e trabalho entre empregadores e
trabalhadores. Este sistema de conciliag50 volunthria deverh implicar a
igualdade de representaggo dos empregadores e dos trabalhadores13.

13
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RecomendaqBo (nV2) relativa

concilia~Boe arbitragem voluntlrias, 1951.

RESOLUGOES ADOPTADAS
PELA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DO TRABALMO

RESOLUCAO RELATIVA A INDEPENDENCIA
DO MOVIMENTO SINDICAL1
(Adoptada em 26 de Junho de 1952)
Visto que durante as suas filtimas reuniGes, a Conferencia
internacional do Trabalho formulou, em conven@es e recomendaqGes internacionais, principios destinados a estabelecer a
liberdade sindical e boas rela66es profissionais;
1 Aldm das duas resolu~besreproduzidas nas pdginas seguintes, a Conferencia
internacional do Trabalho adoptou virias outras resoluqbes sobre os direitos sindicais e as
rela~besprofissionais:
Resolu~Horelativa B consulta e B colaboraqHo entre empregadores e trabalhadores no
plano da empresa (1952);
Resolugio relativa B ab-rogagHo das leis dirigidas contra as organiza~dessindicais de
trabalhadores nos Estados membros da OrganizaqBo internacional do Trabalho (1957);
Resolu~iosobre a liberdade sindical e a protecgbo do direito sindical,incluindo a protec$50 dos delegados sindicais a todos os niveis (1961);
Resoluqio relativa ?I liberdade sindical(1964);
Resoluqio relativa B ac@o da Organiza~Lointernacional do Trabalho no dominio dos
direitos humanos, designadamente no que respeita h liberdade sindical (1968);
Resolu~Losobre as consequ8ncias sociais da automatizag60 e os restantes progressos
da tdcnica (1972); etc.

-

-

Foram tambdm adoptadas resolu<des sobre os direitos sindicais e as relagdes
profissionais durante conferhcias regionais, no dmbito de comisscies de industria e no imbito
de organismos similares (ver, por exemplo, Novmas infernncionais e principios gerais 1944-1973,
Secretariado da organizagHo internacional do Trabalho, Genebra, 1975, Serie relagbes
profissionais, nQ44, piginas 51-77).

Visto que a existencia de um movimento sindical estAve1, livre e
independente 6 uma condigiio indispens6vel para o estabelecimento de boas relagbes profissionais e deveria contribuir para
melhorar, em todos os paises, as condig6es sociais em geral;
Visto que as relag6es entre o movimento sindical e os partidos
politicos devem inevitavelmente variar conforme os paises,
Visto que qualquer filia~5opolitica ou acg5o politica dos sindicatos
depende das condig6es particulares existentes em cada pais;
Considerando contudo que, a este respeito, conv6m enunciar
certos principios indispens6veis para a proteg5o da liberdade e
da independencia do movimento sindical e a salvaguarda da sua
miss50 fundamental, que consiste em assegurar o desenvolvimento do bem-estar econ6mico e social de todos os trabalhadores,
A Conferencia internacional do Trabalho, reunida na sua 35"
sess50, adopta aos vinte e seis dias de Junho de 1952, a presente
resolug50:
1.
0 objectivo fundamental e permanente do movimento sindical
consiste no progresso econ6mico e social dos trabalhadores.
0 s sindicatos t@mtambkm um papel importante a desem2.
penhar ao participarem nos esforgos efectuados em cada pais com vista a
promover o desenvolvimento econ6mico e social e o progresso do conjunto
da populag50.
Com estes fins, 6 indispensh-el preservar, em cada pais, a liber3.
dade e a independencia do movimento sindical, para que possa desempenhar
a sua miss50 econbmica e social independentemente das transforma~6es
politicas que ocorram.
Uma das condifbes desta liberdade e desta independencia 6
4.
que os sindicatos sejam constituidos, quanto aos seus membros, sem
considerag50 de raga, origem nacional ou filiagiio politica e se esforcem por
alcangar os seus objectivos sindicais baseando-se na solidariedade e nos
intkresses econ6micos e sociais de todos os trabalhadores.
Quando os sindicatos decidem, cumprindo as leis e usos
5.
vigentes nos seus paises respectivos e a vontade dos seus membros, de
estabelecer relag6es com partidos politicos ou de empreender uma acg5o
politica conforme com a Constituiq50 para favorecer a realizag50 dos seus
objectivos econ6micos e sociais, estas relasbes ou esta acg5o politica n5o
devem ser de natureza a comprometer a continuidade d o movimento
sindical ou das suas fung6es sociais e econbmicas, sejam quais forem as
transformagbes politicas que surjam no pais.
Quando tentam obier a colaboraqCo dos sindicatos para a
6.
aplicagiio da sua politica econ6mica e social, os governos deveriam ter
conscihcia que o valor dessa colaboraq50 depende em grande medida da
liberdade e da independencia do movimento sindical, considerado como
factor essencial para favorecer o progresso social, e n5o deveriam tentar
transformar o movimento sindical em instrumento politico que utilizariam

para alcancar os seus objectivos politicos. Tambem n5o deveriam tentar
ingerir-se nas fungdes normais de um sindicato, sob pretext0 das suas rela~des
livremente estabelecidas com um partido politico.

RESOLUGAO

RELATIVA AOS DlRElTOS SlNDlCAlS
E AS SUAS RELAGOES COM AS LIBERDADES ClVlS
(Adoptada em 25 de junho de 1970)
A Conferencia geral da Organizag50 internacional do Trabalho,
Considerando que o Presmbulo da Constituig50 da Organizac50
internacional do Trabalho proclama que a afirmac5o do principio
da liberdade sindical 6 um dos objectivos da Organizaq50;
Considerando que a Declaraqso de Filaddfia, parte integrante da
Constituiggo, proclama que a liberdade d e express50 e d e
associac5o 6 uma condiq5o indispensivel para um progresso
constante e se refere a outros direitos humanos fundamentais
inerentes ii dignidade humana;
Considerando que a Organizaq50 internacional d o Trabalho
estabeleceu as normas fundamentais da liberdade de associac50
para fins sindicais na Convengdo (nQ87) sobre a liberdade sindical
e a protecg50 do direito sindical, 1948, e a Convenq5o (nQ98) sobre
o direito de sindicalizag50 e de negociaqso colectiva, 1949;
Considerando que, sem independencia nacional e liberdade
politica, n%opode haver direitos sindicais plenos e verdadeiros;
'Considerando que os sindicatos, quando gozam plenamente de
todos os seus direitos, s5o um factor essencial para alcanqar os
objectivos de progresso econ6mic0, social e cultural contidos na
Constituigso da OIT
Considerando que a promoggo dos direitos das organizacdes de
trabalhadores e de empregadores e dos seres humanos em geral
se desenvolvem dentro de um clima de progresso econdmico e
social;
Considerando que a promoq5o dos direitos das organizacdes de
trabalhadores e de empregadores esti ligada ao desenvolvimento
nacional, tanto social como econdmico, assim como 21 legislag50
nacional, regional e internacional;
Considerando que nos termos do artigo 8 da Convengdo sobre a
liberdade sindical e a protecg50 do direito sindical, 1948, os
trabalhadores, os empregadores e as suas organizag6es devem,
ao exercerem os direitos que lhes reconhece a citada convenq50,
respeitar a legalidade, mas que a legislaq50 nacional ndo deve
afectar nem ser aplicada de forma a afectar as garantias previstas
pela convenq50, tendo estes principios d e ser igualmente
respeitados quando os sindicatos assumem responsabilidades em
proveito do bem comum;

Recordando os apelos anteriormente lanfados pela Conferencia
com vista ao reforgo d a acgio e dos procedimentos d a
Organizagio internacional do Trabalho destinados a proteger os
direitos sindicais, em particular a Resolugio relativa 2 liberdade
sindical, adoptada em 9 de Junho de 1964, e a Resolug50 relativa A
acgio da Organizagio internacional do Trabalho no dominio dos
direitos humanos, designadamente no que respeita A liberdade
sindical, adoptada em 24 de Junho de 1968;
Considerando a evolugio ocorrida em diversos dominios e o facto
que a presente sessio da Conferencia teve de examinar o
problema da protecg50 dos representantes dos trabalhadores e
das facilidades a conceder-lhes;
Lamentando que quarenta e cinco Estados membros d a
Organizagio internacional do Trabalho ainda n i o tenham
ratificado a convengio sobre a liberdade sindical e a protecg5o do
direito sindical, 1948, e que trinta e dois Estados membros ainda
n5o tenham ratificado a Conveng50 sobre o direito d e
sindicalizagio e de negociag50 colectiva, 1949, e lamentando que
alguns desses Estados violem e infrinjam os principios enunciados
nos citados instrumentos;
Lamentando tambem que, entre os Estados membros que
ratificaram essas convengbes, alguns ainda n i o as aplicam
plenamente e outros as violam;
Considerando que os brgios de fiscalizaf50 da OIT, e em particular
o Comite da liberdade sindical do Conselho de administraggo,
adoptaram, com base nas normas existentes, decisbes relativas 21s
violagbes dos direitos sindicais, referindo-se designadamente a
liberdades civis especificas;
Considerando que as possibilidades de proteger os direitos
sindicais seriam reforgadas se a OIT desse mais publicidade As
suas decisbes;
Considerando que a quest50 da protecgio das liberdades civis
propriamente ditas 6 da competencia das Nagbes Unidas conforme
a Declaraggo universal dos direitos humanos, d o Pacto
internacional relativo aos direitos civis e politicos e do Pacto
internacional relativo aos direitos econbmicos, sociais e culturais,
e que a ratificaggo e aplicag50 ripidas destes pactos s i o
sumamente importantes para o reforgo da protecggo dos direitos
sindicais;
Considerando que existem principios firmemente estabelecidos e
universalmente reconhecidos que definem as garantias
fundamentais das liberdades civis e que devem constituir um ideal
comum a alcangar por todos os povos e por todas as nagbes,
principios enunciados em particular na Declaragio universal dos
direitos humanos e nos pactos internacionais relativos aos direitos

humanos, mas que o respeito das normas estabelecidas pelos
pactos s6 se tornarh uma obrigagiio vinculando os Estados quando
esses pactos forem ratificados e entrarem em vigor;
Considerando que a guerra, o dominio colonial ou neocolonial e a
discriminagiio racial constituem obsthculos importantes para o
bem-estar dos trabalhadores e um traviio flagrante para a acgiio
da Organizagiio internacional do Trabalho;
Considerando que medidas adoptadas a nivel internacional com
vista a uma melhor protecgiio d e certas liberdades civis
determinadas pelas Nagbes Unidas reforgariam a acgiio da
Organizagiio internacional do Trabalho visando a proteger os
direitos sindicais:
Reconhece que os direitos concedidos i s organizagbes de
1.
trabalhadores e de empregadores devem basear-se no respeito das liberdades
civis que foram enunciadas designadamente na Declaragiio universal dos
direitos humanos e no Pacto internacional relativo aos direitos civis e politicos,
e que a ausencia dessas liberdades civis retira qualquer significado ao conceit0
de direitos sindicais.
Insiste particularmente nas seguintes liberdades civis, definidas
2.
na Declaragiio universal dos direitos do homem, que siio essenciais para o
exercicio normal dos direitos sindicais:
o direito i liberdade e 21 seguranga da pessoa, assim como i protecgiio
a)
contra prisbes e detengbes arbitrhrias;
a liberdade de opiniiio e de expressio, e em particular o direito de
b)
niio ser inquietado por causa das suas opinides e o d e procurar, receber
e difundir, sem consideragiio de fronteiras, as informag6es e as ideias
por qualquer meio de expressio;
c)
a liberdade de reuniiio;
o direito a urn julgamento equitativo por um tribunal independente
d)
e irnparcial;
o direito A protecgio dos bens dos sindicatos.
e)
Reafirma a compethcia especifica da OIT dentro do sistema
3.
das Nag6es Unidas no dominio da liberdade sindical e dos direitos sindicais
(prinapios, normas, processos de fiscalizagiio)e das liberdades civis relaaonadas.
4.
Realga a responsabilidade que compete As Nagdes Unidas na
protecgiio e na promogio dos direitos humanos em geral, dos direitos
politicos e das liberdades civis no mundo inteiro.
5.
Exprime a sua preocupagiio profunda acerca das violagdes
repetidas dos direitos sindicais e dos outros direitos humanos e condena
essas violagbes.
6.
Convida firmemente todos os Estados membros que ainda n%o
o fizeram a ratificar e aplicar o Pacto internacional relativo aos direitos
econ6micos, sociais e culturais, e pede 2 OrganizagBo das Nagdes Unidas
para insistir nesse sentido.

7.
Convida o Conselho de administrag50 a continuar energicamente os esforgos da OIT com vista A descolonizagiio total no sentido da
Declaraqiio adoptada a este resyeito pelas Nagdes Unidas.
8.
Convida o Conselho de administragiio a alargar e intensificar
os seus esforqoscom vista a eliminar as prdticas discriminatbrias relacionadas
com a raga, a cor, o sexo, a religi50, a nacionalidade e a opiniiio politica e
sindical, que ainda siio aplicadas em numerosos paises, incluindo os paises e
territbrios sujeitos a um regime colonial ou a um dominio estrangeiro, seja
qua1 for a sua forma.
9.
Reafirma a sua f6 nos principios que inspiraram a Convengiio
(n"7) sobre a liberdade sindical e a protecgiio do direito sindical, 1948, e a
Convengiio (n"8) sobre o direito de sindicalizagiioe de negociag50 colectiva,
1949, e insiste firmemente junto dos Estados membros que ainda o n5o
fizeram para que ratifiquem estas convengdes e, enquanto se aguarda a
ratificagiio, para que garantam que os principios incorporados nas convengdes ser5o cumpridos e respeitem os principios consagrados nestas
convengdes no momento da adopgiio da sua legislag50 nacional.
10. Convida o Conselho de administragiio a adoptar, logo que
possivel, em virtude da resolug50 de 1964, as medidas necessdrias para incluir
na Constituiqio da OIT os principios essenciais contidos nas convengdes
relativas i liberdade sindical.
11. Convida o Conselho de administrag50 a encarregar o Director
geral de publicar e distribuir amplamente, sob uma forma resumida as
decisdes tomadas at6 agora pelo Comit6 da liberdade sindical.
12. Convida o Conselho de administrag50 a assegurar um conhecimento mais amplo dos principios e da normas da OIT que dizem respeito
aos direitos sindicais, nomeadamente por meio de confer@nciasregionais,
ciclos de estudos, programas de educagiio operdria e patronal, etc.
13. Convida o Director geral do Secretariado da OIT a exprimir o
apoio da OIT A acg5o das Nagdes Unidas no dominio dos direitos humanos
e a chamar a ateng5o das Nagdes Unidas para a relag50 que existe entre
direitos sindicais e liberdades civis.
14. Convida o Conselho de administragiio a fazer todo o possivel
para reforfar os procedimentos da OIT destinados a assegurar o
cumprimento pelos Estados membros dos principios da OIT relativos 2
liberdade sindical e aos direitos sindicais.
15. Convida o Conselho de administrag50 a encarregar o Director
geral d e efectuar novas investigaqdes pormenorizadas e de elaborar
relat6rios sobre a legislag50 e a prdtica nos dominios entrando na esfera de
compethcia da OIT, relativamente A liberdade de associag50, aos direitos
sindicais e Bs liberdades civis tendo uma relaqzo com eles, com vista a estudar
novas medidas destinadas a assegurar o respeito total e universal dos direitos
sindicais no sentido mais lato.
Para esse efeito, haverd um cuidado particular com as seguintes
questdes:

direito dos sindicatos de exercerem as suas actividades dentro das
empresas e nos restantes lugares de trabalho;
direito dos sindicatos de negociarem os sal5rios e todas as outras condi~ d e de
s trabalho;
direito de participagdo dos sindicatos nas empresas e da economia geral;
direito de greve;
direito de participar plenamente nas actividades sindicais nacionais e
internacionais;
direito h inviolabilidade das instalaq6es sindicais, assim como da correspond2ncia e das conversas telef6nicas;
direito h protecqdo dos fundos e bens sindicais contra as intervensdes
das autoridades ptiblicas;
direito para os sindicatos de acederem aos meios de comunica@o de
massa;
direito h protecqdo contra qualquer discriminagdoem materia de filiagdo e de actividade sindical;
direito de aceder a procedimentos de concilia@o e de arbitragem volunt5ria;
direito h educaqdo oper5ria e ao aperfeisoamento.
16. Convida o Conselho de administra~do,levando em conta as
investigag6es e os relat6rios elaborados pel0 ~ecreiariadoda OIT, a inscrever
numa pr6xima sessdo da Confercncia internacional do Trabalho a questdo
ou as quest6es que poderdo ser alvo da adopq5o de novos instrumentos
destinados a alargar os direitos sindicais, levando em conta as liberdades
civis, que sdo a condiqio do seu exercicio.

PARTE II

PROCEDIMENTOS ESPEClAlS E GERAIS
DA OIT PARA PROTEGER
OS DlRElTOS SlNDlCAlS

DE INVESTIGACAO E DE
CONCILIA@O EM MATERIA
DE LIBERDADE SlNDlCAL E 0 COMITE
DA LIBERDADE SlNDlCAL
(PROCEDIMENTOS ESPECIAIS)

A

COMISSAO

(Extractos)

A.

INTRODUCAO
A ComissHo de investigag20 e de conciliagHo em matQia de liberdade
sindical, criada em 1950 e estabelecida por acordo entre a OIT e o Conselho
econdmico e social das Nagbes Unidas (ECOSOC)',examina as queixas apresentadas por governos ou por organizagbes de trabalhadores et de empregadores, relativas a alegadas violagbes dos direitos sindicais, transmitidas pel0
Conselho de administrag20 sobre Estados membros da OIT que ratificaram
ou n2o as conven~bessobre a liberdade sindical; contudo, se o pais em causa
n2o as ratificou, 6 necesshrio obter o seu consentimento antes de transmitir
a queixa2.Esta ComissHo que, em geral, funciona em grupos de tr@smembros
e que est6 composta por personalidades independentes nomeadas pel0
Conselho de administragfio, 6 fundamentalmente um drgdo de investigag20,
mas pode examinar, junto com o governo interessado, as possibilidades de
solug20 das dificuldades por via de acordo. A ComissHo de investigagiio e
de conciliagiio foi raramente convocada, sobretudo porque antes de 1964,
n5o foi possivel obter o acordo de nenhum dos governos contra os quais se
tinham apresentado queixas. As queixas apresentadas contra Estados
membros das Nagbes Unidas que n2o sHo membros da OIT sHo transmitidas
21 ComissHo de investigag20 e de conciliagiio, em conformidade com um
procedimento especial e corn o consentimento do governo interessado.
1
Resoluqdes nQ239 (IX), de 2 de Agosto de 1949, e nQ277 (X), de 17 de Fevereiro de
1950, d o Conselho econ6mico e social; 1103 reuniio d o Conselho d e administraqPo, Actas,
paginas 62 a 91 d o texto em franc&.

2 No relativo h aplicacio das convenqdes ratificadas, o Conselho d e administraqio pode
designar a ComissHo d e investigaqgo e de concilia@o como comissgo d e investigaqio, em
virtude d o artigo 26 da ConstituiqHo.

Entre outros casos, em 1988, a Comiss5o ocupou-se de uma queixa apresentada pelo Congresso dos sindicatos da Africa do Sul contra o governo do
pais e, ap6s consentimento desse mesmo governo em 1991, elaborou um
relat6rio muito pormenorizado em que constavam as suas conclusbes sobre
os aspectos factuais e legislativos da situag5o das relagbes de trabalho no
pais, formulando igualmente muitas recornendagbes, principalmente em
materia de liberdade sindical e de negociagiio colectiva3'4 .
0 Comite da liberdade sindical, instituido em 1951 como 6rg5o de
tip0 tripartido composto por nove membros do Conselho de administragio
e, desde 1978, por um Presidente independente, examina queixas provenientes de governos ou de organizagbes de trabalhadores ou de empregadores,
contendo alegagbes de violagbes das conveng6es sobre a liberdade sindical,
quer os paises em causa as tenham ratificado, quer n5o. Para proceder ao
exame destas queixas, o consentimento dos governos em causa n5o 6 necessdrio. 0 fundamento juridic0 desta prdtica encontra-se na Constituig50 da
OIT e na Declarag50 de Filadelfia, em virtude das quais os Estados membros,
pelo simples facto de terem aderido 2 Organizagio t&mo dever de respeitar
os principios fundamentais que figuram na Constituig50, em particular aqueles relativos 2 liberdade sindical, mesmo se n i o ratificaram as convengbes
sobre essa materia. 0 Comite efectua um exame sistemdtico quanto ao fundo
dos casos e apresenta as suas conclusbes, adoptadas por unanimidade, ao
Conselho de administragiio, recomendando-lhe, se necessdrio, de chamar a
atengiio dos governos em causa para os principios que Ihe tinham sido
submetidos e, em particular, para as recomendagbes feitas a fim de resolver
as dificuldades constantes da queixa. 0 Comite reune tr@svezes por ano e,
desde a criagiio, examinou aproximadamente 1.800 casos, dos quais muitos
eram serios. Ao faz@-lo,elaborou um conjunto de principios5 que constitui
um verdadeiro direito internacionalh da liberdade sindica17.
3 Secretariado da OIT, relat6rio da Comissio de investigaqlo e de conciliaqio em materia
de liberdade sindical sobre a Repliblica da Africa do Sul, B.O., suplemento especial, vol. LXXV,
1992, parigrafos 746 a 748.

4 As regras de procedimento da Comisslo de investigaqlo e de conciliaqlo respeitam as
garantias processais clbssicas, incluindo a audiqio de testemunhas e, em geral, a visita ao pais
em causa. Trata-se por conseguinte de um procedimento relativamente demorado, que s6 foi
utilizado seis vezes.
5 0 texto completo das decisdes do Comit6 da liberdade sindical C publicado no Boletim
oficial e as decisdes mais significativas sio reunidas periodicamente numa compilaqBo, em que
as decisdes e os principios sdo analisados por temas. As decisdes tomadas pel0 Cornit6 da
liberdade sindical at6 1985 foram publicadas em: A liberdade sindical, compilaqio de decisdes e
principios do Cornit6 da liberdade sindical do Conselho de administraqdo do Secretariado da
OIT, Genebra, 1985, terceira ediqio revista.
6 Em 1953, o Presidente do comit6 declarou que se tratava de "um tipo de regra
consuetudinbria de direito das pessoas, que estava fora e ia al6m das conven~dese at6 da
adesio a esta ou aquela organizaslo internacional". Acta da 121%eunilo do Conselho de
administraqzo do Secretariado da OIT, 3-6 de Marqo de 1953, pbgina 40.

7 Este parhgrafo e o anterior figuram no Estudo geral da Comisslo de peritos para a
aplicaqlo das convenqdes e recomendaqdes,Relat6rio 111 (Parte 4B), Conferencia internacional
do Trabalho, 81Qeunii0, 1994, parigrafos 18 e 19.
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0 Conselho procedeu ao exame, conforme o havia solicitado anteriormente, de certas propostas relativas 5 revis50 do procedimento para exame
preliminar das queixas relativas As violafdes da liberdade sindical, para darlhes mais flexibilidade e eficicia. 0 Conselho completou e introduziu
emendas nessas propostas e tomou as disposifdes seguintes.
Para repartir mais amplamente as responsabilidades do exame preliminar das queixas relativas As violafdes da liberdade sindical, o Conselho de
administraggo decidiu constituir um comite para tratar desse exame, confiado at6 ent5o aos membros da sua Mesa. Esse comite seria composto de nove membros titulares, incluindo os da Mesa do Conselho quando estejam
disponiveis, e de igual nhmero de suplentes, escolhidos entre os membros
do pr6prio Conselho. Para que o exame preliminar dos factos seja realizado
dentro de um ambiente livre de preconceitos, favorhveis ou desfavoriveis
para qualquer das partes em causa, o Conselho de administrafdo decidiu
aplicar a este comit6, por analogia corn o disposto no artigo 2 do regulamento
relativo ao procedimento a seguir nos casos de reclamaf6es, conforme os
artigos 24 e seguintes da Constituiqdo, o principio segundo o qua1 nenhum
representante ou cidad5o do Estado acusado, nem nenhuma pessoa exercendo uma funs50 oficial dentro da organizag50 profissional autora da reclamag50, poder5 participar nos trabalhos do comit6 quando este examina casos em que est5o em causa as pessoas assim definidas. Isto n5o impediri o
comite de ouvir o testemunho dessas pessoas, as quais nfio ter5o responsabilidade alguma na elaborag50 das recomendafdes que o comit6 apresenta ao
Conselho de administraqdo.
Apesar de considerar que seria desejhvel que o comite chegasse no
seu seio ao acordo mais amplo possivel, o Conselho de administrag50 decidiu
contudo que o comite, como todos os 6rgdos do Conselho de adrninistraf50,
podera decidir, se necess5ri0, por maioria de votos.
Como, na prAtica, n5o foi necesshrio at6 hoje fixar qualquer quorum
para as comissdes do Conselho de administrag50, o Conselho considerou
conveniente reservar esta quest50 no relativo ao comite recentemente
criado. Se, em dado momento, a experihcia demonstrar que 6 conveniente
fixar um quorum, o Conselho de administrag50 poderii entdo adoptar as
medidas adequadas.
Para evitar demoras inuteis no exame preliminar dos casos, o Conselho
de administrag50 decidiu introduzir no procedimento vigente as seguintes
modificaq6es.
H

Ver Secretariado da OIT, Bobtim oficial, vol. XXXI\5 1951,piginas 204 a 210 (vets50 espanhola)
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0 s membros da Mesa tinham seguido at6 agora a regra, antes de
examinar se, P primeira vista, a alegag50 parecia &ria, de autorizar o Director
geral a perguntar ao governo em causa se este desejava apresentar observaq6es. Contudo, decorreu com frequencia um prazo de vdrios meses entre
a recepg5o de uma queixa pela Organizagiio internacional do Trabalho ou a
respectiva comunicag50 P Organizagio pel0 Conselho econ6mico e social e
a reuni5o da Mesa do Conselho que podia autorizar o Director geral a pedir
aos governos para apresentarem observag6es. 0 Conselho de administraqiio
decidiu que, de futuro, o Director geral - salvo quando este achar que, devido
a circunst3ncias especiais, conv6m apresentar primeiro o caso ao comite do
Conselho - comunicar5 todas as queixas, logo que as receber, aos governos
e m causa, perguntando-lhes s e desejam apresentar observaq6es
preliminares. Desta forma, o Comitb poderd examinar ao mesmo tempo,
sem demora injustificada, as queixas que foram apresentadas e todas as
observag6es preliminares que os governos comunicaram acerca das queixas
em questso.
0 Comit6 n5o terd a obrigagio de exprimir qualquer ponto de vista
quanto ao facto de saber se, P primeira vista, o caso 6 s6rio; as suas
responsabilidades ser5o essencialmente: 1) examinar, com vista a uma
recomendag50 ao Conselho de administrag50, se os casos merecem um
exame por parte do Conselho de administrag50; 2) ap6s decis5o afirmativa
do Conselho de administrag50, tentar obter o consentimento dos governos
em causa para que os casos sejam comunicados 21 Comiss5o de investigaq50
e de conciliag50 em materia de liberdade sindical.
Ap6s estudo preliminar e ter tomado em conta todas as observag6es
apresentadas pelos governos em causa, sob reserva que sejam recebidas
dentro de um prazo razodvel, o Comite levard ao conhecimento da reuni50
seguinte do Conselho de administrag50 que determinado caso n5o necessita
exame mais minucioso se o Comit6 verifica, por exemplo, que os factos
alegados n5o constituiriam, mesmo que fossem provados, uma violaq5o do
exercicio dos direitos sindicais, que as queixas apresentadas s5o de indole
t5o politica que 1150 conv6m prosseguir o exame do caso ou que as queixas
s5o demasiado vagas para permitir o exame do caso quanto ao fundo ou,
por fim, que o denunciante niio apresenta provas suficientes para justificar
a transmiss50 do assunto P Comiss5o de investigaggo e conciliag50.
Se, ap6s o exame preliminar, o Comit6 chegar P conclus50 que
determinado caso necessita um exame mais profundo, comunicard sua
conclus5o ao Conselho de administrag50, para que este decida se conv6m
tentar obter o consentimento do governo em causa para que o caso seja
transmitido P Comiss5o de investigag50 e de conciliaf50.
0 Comite da liberdade sindical apresentard a cada reuni5o do
Conselho de administrag50 um relat6rio acerca dos progressos realizados
no 3mbito de todos os casos para os quais o Conselho de administraq20
decidiu que um exame mais profundo se justificava. Em cada caso em que o
governo acusado recusou o seu consentimento para a transmiss50 P
ComissHo de investigag50 e de conciliag50, ou em que n5o tenha respondido

a um pedido de consentimento dentro de um prazo de quatro meses, o
Comit6 apresentarh no seu relat6rio ao Conselho de administraggo
recomendagdes relativas 2s "outras medidas adequadas" que, na sua opini50,
o Conselho de administrag50 deveria adoptar.

C.

PROCEDIMENTOS DA COMISSAO DE INVESTIGAGAO E DE
E DO COMITE W LIBERDADE SlNDlCAL R R A 0
EXAME DE QUEIXAS CONTRA ALEGADAS VIOLAG~ESDE
DlRElTOS SINDICAIS1O

CONCILIACAP

0 resumo abaixo apresentado do procedimento atual para o exame
de queixas contra alegadas violaqdes dos direitos sindicais baseia-se nas
disposigdes adotadas, de comum acordo, pel0 Conselho de Administrag50
do Secretariado Internacional do Trabalho e pelo Conselho EconGmico e
Social das Naqdes Unidas, em janeiro e fevereiro de 1950; nas decisdes
tomadas pel0 Conselho de Administraqiio, em sua 117"euni2o (novembro
de 1951),123?Reuni5o(novembro de 1953), 132%euni50 (junho de 1956),
140Weuni50 (novembro de 1958), 144qeuni50 (margo de 1960), 175"
Reuni5o (maio de 1969), 184Weuni50 (novembro de 1971), 202Veuniiio
(marqo de 1977) e 209"euni5o
(maio-junho de 1979), com referencia ao
seu procedimento interno para o exame preliminar de queixas e, por ~ l t i m o ,
em algumas decisdes tomadas pel0 pr6prio Comite de Liberdade Sindical.
Antecedentes
1.
Em janeiro de 1950, o Conselho de Administraggo, em seguida

a negociagdes com o Conselho EconBmico e Social das Nagdes Unidas,
resolveu criar uma Comiss5o de InvestigagZo e Conciliag50 sobre Liberdade
Y Alem das disposiqdes processais mencionadas nesta secqlo, a Comisslo d e investigaqao
e d e conciliaq80 determina as suas pr6prias regras d e process0 e m cada caso. Trata-se d e regras
q u e garantem o respeito das garantias processais clftssicas e q u e incluem a audiqio d e
testemunhas e, e m geral, a visita d o pais e m causa.
l o Convem n8o confundir este procedimento com os pedidos de interven@o ddn OIT junto
dos governos. Quando os governos e as organizaqbes d e trabalhadores e d e empregadores
enviam ao Director geral da OIT comunicaqbes assinadas por representantes habilitados que
denunciam alegadas violaqbes da liberdade sindical o u d o direito d e negociagfio colectiva que
os afectam e lhe pedem para intervir junto d o governo e m causa, o Director geral, se o julga
adequado, dirige-se ao governo e m causa, enviando-lhe c6pia da comunicagio recebida, com
vista a obter observagdes e, se necessirio, comunica-lhe a sua preocupaq80 acerca dos factos
denunciados, sugerindo a adopg8o d e medidas destinadas a remediar a situaqiio. Logo que o
Director geral recebe resposta d o governo, transmite-a organizaq80 o u ao governo q u e
levantou o problema. Apesar d e n8o se tratar d e u m procedimento d e control da aplicaqlo das
convenqbes e recomendaqbes da OIT, mas sim d e u m procedimento informal sem publicidade,
as interven~desda OIT junto dos governos podem ser muito uteis e eficazes, particularmente
nos casos urgentes (condenagio morte, desaparecimento, detengiio por actividades sindicais,
etc.), precisamente porque nao exige formalidades particulares, porque o Director geral pode
intervir rapidamente e porque o assunto e m causa 6 levado ao conhecimento formal da
comunidade internacional.

Sindical, definiu seus termos d e referhcia, as linhas gerais de seu
procedimento e os criterios de sua composig50. Decidiu tambem fazer
algumas sugestbes ao Conselho EconBmico e Social com vista 2 formula@o
de procedimento para tornar disponiveis os servigos da Comiss5o para as
Nagbes Unidas.
2.
0 Conselho EconBmico e Social, em sua lO"euni50, em 17 de
fevereiro de 1950, tomou conhecimento da deck50 d o Conselho d e
Administrag50 e adotou uma resolug80 que aprovava formalmente essa
decis80, por ach6-la conforme ao espirito da sua resolug80 de 2 de agosto
d e 1949 e pela probabilidade de vir a ser o meio mais eficiente d e
salvaguardar os direitos sindicais. Resolveu aceitar, em nome das Nagbes
Unidas, os servigos da OIT e da Comiss5o de Investigag50 e Conciliag50 e
estabeleceu um procedimento, ampliado em 1953, pel0 qua1 remeteria 2
OIT queixas recebidas pelas Naq6es Unidas que envolvessem paises que
fossem tambem membros da Organizaqio.
ApresentaqGo d e queixas
Todas as alegagbes de violaq5o de direitos sindicais recebidas
3.
pelas Nag6es Unidas de governos ou de sindicatos, ou de organizagbes de
empregadores contra Paises-membros da OIT ser5o remetidas pel0 Conselho
EconBmico e Social ao Conselho d e Administrag50 d o Secretariado
Internacional do Trabalho, que decidir6 sobre a conveniencia de submet6las 2 Comiss5o de Investigaq50 e Conciliag5ol1.
4. Alegagbes semelhantes recebidas pela ONU com relag50 a qualquer
de seus membros que n5o pertenqa A OIT ser5o encaminhadas A Comiss5o
por meio do Conselho de Administrag50 do Secretariado, ap6s o Secret6rio
Geral das Nagbes Unidas, agindo em nome do Conselho Econbmico e Social,
ter obtido o consentimento do governo implicado e o Conselho EconBmico
e Social ter considerado conveniente comunicar as alegag6es. Na falta do
consentimento do governo, o Conselho EconBmico e Social apreciar5 a
situag5o criada pela recusa, corn vista a uma adequada ag5o alternativa para
salvaguardar os direitos relativos a liberdade sindical envolvidos no caso. Se
o Conselho de Administraf50 receber acusaq6es de violaq5o de direitos
sindicais atribuida a um Pais-membro das Naq6es Unidas, mas que n5o
integra a OIT, submeter6 essas acusa@es, na primeira instancia, ao Conselho
EconBmico e Social.
11 As normas processuais estabelecidas neste capitulo podem ser encontradas nos
seguintes documentos sob o titulo "QuestBes de Procedimento"; Primeiro Relatbrio d o Comite
(Parlgrafos 6 a 12) em Sexto Relatdrio da Organiza@o lnternacional do Trabalho i s Na@s Unidas
(Genebra, OIT, 1952),Apendice V; Sexto Relatbrio em Sitimo RelaMrio da Organiza@o Internacional
do Trabalho i s Na@es Unidas (Genebra, OIT, 1953),Apendice V, Parlgrafo 14 a 21; Nono Relatbrio,
em Oitavo Relatdrio da Organiza@o lnternacional do Trabalho i s Na@es Unidas (Genebra, OIT, 1954),
A p h d i c e 11, Parlgrafos 2 a 40; e 29% 433" Relatbrios em Boletim Oficial, Vol. XL111, 1960, n";
111"elatbrio, ibid., Vol. LII, 1969, n"4; 127"elatbrio, ibid., Vol. LV, 1972, Suplemento, Parlgrafos
9 a 28; 1648 Relatbrio, ibid., Vol. LX, 1977, n", Parlgrafos 19 a 28; 193" Relat6ri0, ibid., Vol. LXII,
1979, n".

0 procedimento para o exame de queixas de alegadas violag6es
5.
do exercicio de direitos sindicais, como j i foi dito, prove o exame de queixas
apresentadas contra Paises-membros da OIT Evidentemente, 6 possivel que
as consequ@nciasde fatos que deram origem ii apresentagdo da queixa inicial
continuem ap6s a criagdo de um novo Estado que se tornou membro da
OIT, mas, nessa hipbtese, os reclamantes poderiam ter acesso, com
referencia ao novo Estado, ao procedimento estabelecido para o exame de
queixas relativas a violag6es do exercicio de direitos sindicais.
0 Cornit@,ao examinar alegag6es referentes a violag6es de
6.
direitos sindicais por um governo, mostrou a existhcia de um elo de
continuidade entre sucessivos governos de um mesmo Estado e, embora
um governo nio possa ser responsabilizado por fatos ocorridos num governo
anterior, 6 evidentemente responsivel, a partir d e sua posse, pela
continuaggo das consequ@nciasque esses fatos possam ter tido.
Quando ocorre uma mudanga de governo num pais, o novo
7.
governo deve tomar todas as providencias, do momento que assume o
poder, para corrigir quaisquer efeitos que continuem a ter os fatos nos quais
se baseia a queixa, muito ernbora esses fatos se tenham dado sob seu
predecessor.
8.
De acordo com urna deciszo tomada, no inicio, pel0 Conselho
d e Administraggo, as queixas contra Paises-membros da OIT eram
submetidas, na primeira instancia, a seus funcionirios para um exame
preliminar. Em seguida a discuss6es havidas em suas 116% 1173 Reunifies,
o Conselho de Administrag50 resolveu criar um Comit@de Liberdade
Sindical para a realizagdo desse exame preliminar.
9.
Existem, portanto, atualmente, tr6s 6rgdos competentes para
ouvir queixas de alegadas violag6es de direitos sindicais dentro da pr6pria
OIT, isto 6, o Cornit@de Liberdade Sindical, criado pel0 Conselho de
Administra~iio,o pr6prio Conselho de Administrac50 c a Comiss5o de Investigagdo e Conciliaqio sobre Liberdade Sindical.
Composi@o e funcionamento do Comite

10. 0 ComitG 6 urn 6rgdo do Conselho de Administragdo que reflete
a pr6pria natureza tripartida da OIT. Desde a sua criaqio, em 1951, 6
composto de nove membros regulares que representam, em igualdade de
proporgdo, os tres grupos que comp6em o pr6prio Conselho - governo,
trabalhadores e empregadores; a participagdo de cada membro 6 de cariter
pessoal. Membros substitutos, tamb6m nomeados pel0 Conselho d e
Administragio, antes s6 eram convocados para participar das se, por um
motivo ou outro, membros titulares n5o estivessem presentes, de mod0 a
manter a composigdo inicial.
11. Embora a regra esteja mantida, a pritica atual - adotada pelo
Comit@em fevereiro de 1958 - que membros substitutos, que assim o
solicitem e corn a autorizaqfio do presidente, participem da discussdo dos
casos perante o Comite, estejam ou n5o presentes os membros titulares. 0 s
membros substitutos estdo obrigados As mesmas regras que os titulares.

12. Nenhum representante ou cidad5o do Estado contra o qua1 foi
feita a queixa ou pessoa que ocupe cargo oficial na organizag50 nacional de
empregadores ou de trabalhadores que tenha feito a queixa pode participar
das deliberagdes do Comit@ou mesmo estar presente 2 audi@nciada queixa
em questgo.
13. 0 Cornit@sempre se esforga para chegar a decisdes unanimes.
No caso de votag50, os substitutos 1-60 votam com os membros titulares.
Na hip6tese de um membro titular d e governo estar ausente ou ser
desqualificado com relagiio a um dado caso em apreciag50 (ver ParAgrafo
12 acima), o membro de governo nomeado pelo Conselho de Administrag50
como substituto do membro titular assume seu lugar. 0 direito de absteng50
6 exercido nas mesmas condigdes que o direito de registro de voto positivo
ou negativo.
14. Se tanto urn membro titular de governo como seu substituto
n5o estiverem presentes quando o Cornit@aprecia um determinado caso,
poder6 ser convocado um dos membros substitutos restantes para completar
o quorum de tr@s;ao escolher esse membro substituto, o Comit@tem levado
em considerag50 a antieidade e tambem a norma referida no Parfigrafo 12
acima.

Mandato e responsabilidade do Cornit6
15. A responsabilidade do Comit@consiste essencialmente em
verificar, com vista 2 recornendagio ao Conselho de Administrag50, se os
casos merecem ser por ele apreciados.
16. 0 Cornit@(depois de um exame preliminar e de levar em
consideragho quaisquer observaqdes feitas pelos governos implicados, e
recebidas dentro de um prazo razofivel) comunica 2 reuni5o seguinte do
Conselho de Administraq50 que um determinado caso n5o requer novos
exames, se acha, por exemplo, que os fatos alegados, mesmo se provados,
n5o constituiriam uma violag50 do exercicio dos direitos sindicais; ou que as
alegagdes feitas sho por natureza t5o politicas que nho comportam
apreciaggo; ou s5o vagas demais para permitir a considerag50 do seu merit0
ou, entgo, o reclamante n5o ofereceu prova suficiente para justificar a
submiss50 do caso 2 Comiss5o de Investigaqio e de ConciliagBo.
17. 0 Comit@pode recomendar ao Conselho de Administrag50
comunicar suas conclusdes aos governos implicados, chamando sua ateng5o
para as anomalias constatadas e convidando-os a tomar medidas
apropriadas para corrigir a situaq5o.
18. Em todos os casos em que sugere que o Conselho d e
Administra~iofaga recomendagbes a um governo, o Comits acrescenta 2s
suas conclus6es sobre tais casos um parfigrafo propondo que o governo
envolvido seja convidado a declarar, ap6s decorrido um razo6vel espaqo de
tempo e levadas em considerag50 as circunstancias do caso, que providencias
pbde tomar sobre as recomendagbes que lhe foram feitas.
19. E feita uma distinqgo entre paises que ratificaram e os que n5o
ratificaram uma ou mais conveng6es sobre a liberdade sindical.

20. No primeiro caso (convengbes ratificadas), o exame da medida
tomada em fungio das recomendaqdes do Conselho de Administragio 6
geralmente confiado A Comissio de Peritos em Aplicagio de Convenqbes e
Recomendagbes, cuja atengio 6 especialmente atraida, no par6grafo final
dos relatdrios do Cornit@,para as discrephncias entre leis e pr6ticas nacionais
e os termos das convengbes, ou para a incompatibilidade d e uma
determinada situagio com as provisbes desses instrumentos. Evidentemente,
essa possibilidade n i o 6 de tal ordem de impedir o Comit&de examinar,
pelo procedimento abaixo delineado, o efeito dado a certas recomendagbes
feitas por ele; pode ser ~ t i levar
l
em conta a natureza ou a urg@nciade
certas questbes.
21. No segundo caso (convengbes niio ratificadas), se niio h6
contestagilo ou se a contestagiio for parcial ou totalmente insatisfatdria, a
materia pode ser acompanhada periodicamente, com o Comit@instruindo
o Diretor Geral, em intervalos razoiveis, de acordo com a natureza de cada
caso, para lembrar o governo implicado e lhe pedir o fornecimento de
informagbessobre a medida tomada com base nas recomendagbes aprovadas
pelo Conselho de Administragiio. 0 prdprio Comit@relata, de vez em
quando, a situagio.
0 Comit@pode recomendar ao Conselho de Administragiio
22.
procurar obter o consentimento do governo implicado para submeter o
caso A Comissio de Investigagiio e Conciliagio. 0 Comit@submete a cada
sessio do Conselho de Administragiio um relatdrio de andamento de todas
as questbes para as quais tenha requerido mais exame. Em todo caso em
que o governo, contra o qua1 6 feita a queixa, tem-se recusado a consentir
que seja remetida 2 Comissio de Investigaqiio e Conciliagio, ou que n i o
tenha, no prazo de quatro meses, respondido ao pedido de consentimento,
o Comit@pode incluir em seu relatdrio ao Conselho de Administrag20
recomendagdes quanto 21 "adequada agiio alternativa" que, na sua opiniiio,
o Conselho poderia tomar. Em alguns casos, o prdprio Conselho de Administragiio tem discutido as medidas a serem tomadas quando um governo
nega seu consentimento para o encaminhamento da quest20 2 Comissio
de Investigaciio e Conciliacio.
23. 0 Comit@tem ressaltado que a fungiio da Organizagiio Internacional do Trabalho, com refer@nciaa direitos sindicais, 6 contribuir para a
efic6cia do principio geral da liberdade de associagiio e proteger as pessoas
como uma das principais salvaguardas da paz e da justiga social; sua fungio
6 garantir e promover o direito de associagilo de trabalhadores e d e
empregadores. Nio levanta acusagbes contra governo nem os condena. No
cumprimento de sua missiio, o Cornit@toma o m5ximo cuidado, por meio
de procedimentos que desenvolveu durante muitos anos, para evitar tratar
de materias que n i o sejam de sua especifica compet@ncia.
24.
Para evitar a possibilidade de desentendimento ou de malentendidos, o Comit@acha necessario deixar claro que sua tarefa limita-se
ao exame das alegagbes que Ihe s%osubmetidas. Sua fungiio n%o6 formular
conclusdes gerais com referencia 2situagiio sindical em determinados paises,

na base de declaraqbes vagas e gerais, mas simplesmente avaliar alegaqbes
especificas.
25.
A prdtica comum do Comit@tern sido a de n5o fazer qualquer
distinq5o entre alegaq6es levantadas contra govemos e alegaq6es levantadas
contra pessoas acusadas de violar a liberdade sindical, mas considerar se,
em determinado caso, um governo assegurou ou n50, dentro d e seu
territbrio, o livre exercicio dos direitos sindicais.
A compethcia do Comite para examinar queixas
26. 0 Comit@tern considerado que ndo 6 da sua compet@ncia
tomar decis5o sobre violaqbes de convengbes da OIT sobre condiqbes de
trabalho, uma vez que tais alegaqbes ndo dizem respeito 2 liberdade sindical.
27.
0 Comit@tem lembrado que questdes relativas 2 legislag50 de
seguridade social extrapolam os limites de sua compethcia.
27bis. No relativo ao anteprojeto de lei sobre a regulamentaqdo do
exercicio das profissbes, ap6s ter analisado suas disposiqbes, o Cornit@
considera que esse texto se refere a questbes que ndo cabem no dominio
das convenqbes sobre a liberdade sindical, pois se limita a regulamentar o
acesso 2s diversas profissbes, o exercicio dessas profissbes e as entidades e
6rgios competentes nesses d o m i n i o ~ ' ~
28. As questbes levantadas corn referencia 2 propriedade de terra
e a arrendamento, regidos por leis nacionais especificas, nada tem a ver
corn os problemas do exercicio dos direitos sindicais.
29. Em vdrios casos, o Cornit@tern lembrado que formulou, em
seu Primeiro Relat6riot3,certos principios para o exame de queixas em que
o governo implicado considera as quest6es levantadas como sendo de
natureza puramente politica. 0 Cornit@tern decidido que, embora os casos
possam ter origem politica ou apresentem certos aspectos politicos, devem
ser examinados em seu merito, se levantam questbes diretamente
concernentes ao exercicio dos direitos sindicais.
Quando o Comit@teve que tratar de alegagbes precisas e
30.
detalhadas referentes a projetos de lei, foi de opinido que o fato de se
referirem essas alegaqbes a urn texto que ndo tem a f o r ~ ada lei n5o deve,
por si mesmo, impedir o Comit@de expressar sua opini5o sobre os meritos
dessas alegaqbes. 0 Cornit&tern considerado conveniente que, nesses casos,
o governo e o reclamante devem tomar conhecimento do seu ponto de
vista, com referhcia B lei proposta, antes de ser promulgada, uma vez que
e facultado ao governo, de cuja iniciativa depende assunto dessa natureza,
introduzir qualquer emenda.
31. Quando uma legislagdo nacional prov@procedimentos de
apelac50 a tribunais independentes e esses procedimentos n%otenham sido
utilizados para as materias em que se baseia a queixa, o Comit@tern achado
que isso deve ser levado em conta no seu exame.
12
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32. Quando um caso est6 sendo examinado por um tribunal
nacional independente, cujos procedimentos oferecem adequadas garantias
e o Comit@considera que a sentenfa a ser dada poderia proporcionar
informaq50 adicional, suspender5 o exame do caso, por um tempo razo5ve1,
para esperar a sentenqa, contanto que a demora n5o arrisque prejudicar a
parte cujos direitos tenham sido alegadamente violados.
33. Embora o uso de procedimentos legais internos, qualquer que
seja o resultado, seja indubitavelmente um fator a ser tomado em considera@of o Comit@tem sempre achado que, em vista de sua responsabilidade,
sua cornpetencia de examinar alegaf6es n i o est6 sujeita 2I exaust5o de
procedimentos nacionais
Acolhimento de queixas
34. As queixas apresentadas 21 OIT, diretamente ou por intermedio
das Naq6es Unidas, devem vir ou de organizaf6es de trabalhadores ou de
empregadores ou de governos. As alegaq6es s6 s5o acolhidas se apresentadas
por uma organizafio nacional diretamente interessada no assunto; por
organizaf6es internacionais de empregadores ou de trabalhadores com
status consultivo junto 2I OIT, ou por outras organizaq6es internacionais de
empregadores ou de trabalhadores, quando as alegag6es dizem respeito a
materias que afetem diretamente suas organizag6es filiadas. Essas queixas
podem ser apresentadas tenha ou n i o o pais implicado ratificado as
convenfbes de liberdade sindical. 0 Comite tem plena liberdade de decidir
se uma organizag50 pode ser considerada como organizag50 de empregadores ou de trabalhadores no entendimento da Constituig50 da OIT, e n5o
se considera amarrado a qualquer definigio nacional do termo. Albm disso,
n5o considera como inaceit6veis queixas oriundas de organizaf6es sindicais
no exilio ou de organizaf6es que tenham sido dissolvidas.
Aceitabilidade com rela@o a organizaqBo reclamante

35. Em sua primeira reuniio, em janeiro de 1952 (Primeiro
Relatbrio, Observaq6es Gerais, Pardgrafo 28), o ComitG adotou o principio
segundo o qual goza de plena liberdade de decidir se uma organizafio pode
ser considerada como organizaq50 de empregadores ou de trabalhadores
no entendimento da Constituifio da OIT e n5o se considera preso a qualquer
definifio nacional do termo.
36. 0 Comite n i o tem considerado qualquer queixa como inaceit6vel simplesmente porque o governo em quest50 dissolveu ou prop& que
fosse dissolvida a organizag50 em nome da qual foi feita a reclama@o, ou
porque a pessoa ou pessoas que fizeram a queixa se exilaram no exterior.
37. 0 fato de um sindicato n5o ter registrado seu estatuto, conforme pode ser exigido por leis nacionais, n5o 6 suficiente para se negar
acolhimento 2 sua queixa, uma vez que os principios de liberdade sindical
estabelecem precisamente que os trabalhadores poderio constituir, sem
previa autorizafio, organizafbes de sua pr6pria escolha.
38. 0 fato de uma organizaf5o n i o ter sido oficialmente reco-

nhecida n5o justifica a rejeig5o de alegagdes, quando se deduz da prdpria
queixa que essa organizag50 tem no minimo urna existencia de fato.
39. Nos casos em que o Comite 6 chamado a examinar queixas
apresentadas por urna organizag50sobre a qual n5o h i precisas informagdes
disponiveis, o Diretor Geral 6 autorizado a pedir B organizag50 que fornega
informag6es sobre o tamanho do seu quadro social, seu estatuto, suas filiagdes nacionais ou internacionais e, em geral, qualquer outra informag80
que, se espera, possa conduzir, em qualquer exame da admissibilidade da
queixa, a urna melhor apreciagbo da exata natureza da organizagio reclamante.
40. 0 Comite s6 tomari conhecimento de queixas apresentadas
por pessoas que, por medo de represilias, pedem n5o sejam revelados seus
nomes ou a origem das queixas, se o Diretor Geral, ap6s exame da queixa,
informar que contem alegagdes d e certa gravidade que n5o foram
anteriormente examinadas pel0 Comite. 0 Comite pode ent5o decidir, se
for o caso, que ag5o tomar com referencia a essas queixas.
Natureza repetitiva de queixas
Em qualquer caso em que urna queixa se refere exatamente 2s
41.
mesmas violagdes sobre as quais o Comite j i tomou uma decis50, o Diretor
Geral pode, em primeira instincia, submet@-laao Comite que decidiri se
convem tomar alguma providencia sobre o assunto.
42. Em virios casos, o Comiti? tem sido de opini5o de que s6 poderia reabrir um caso, que j i tivesse sido exaustivamente examinado e sobre
o qual j i tivesse submetido recomendagdes finais ao Conselho de Administra~so,se novos fatos fossem aduzidos e trazidos ao seu conhecimento.
Forma de queixa
43.
As queixas devem ser apresentadas por escrito, devidamente
assinadas por representante de uma entidade com poder para apresentilas e devem ser, tanto quanto possivel, apoiadas em provas de especificas
violagdes dos direitos sindicais.
Quando o Comiti?,direta ou indiretamente via Nagdes Unidas,
44.
recebe simples c6pias de comunicagdes enviadas por organizagdesa terceiros,
tem ate aqui seguido a praxe de considerar que essas comunicag6es n5o
constituem queixas formais e n5o exigem urna a650 de sua parte.
45. N5o s5o admissiveis queixas, oriundas de assembleias ou de
reunides que n5o constituam entidades com existencia permanente ou
mesmo de 6rg8os estruturados como entidades definidas, mas com os quais
n5o 6 possivel corresponder, ou porque tem apenas urna existencia
temporiria ou porque as queixas n5o trazem o enderelo dos reclamantes.
Regras concernentes a rela~descom reclamantes
46. Queixas que n5o se referem a violagdes especificas de direitos
sindicais s5o submetidas pel0 Diretor Geral ao Comite de Liberdade Sindical
para opinar, e o Comiti? decide se deve ou n5o ser tomada alguma provi-

dencia sobre elas. Nos casos dessa esp6cie, o Diretor Geral n5o est6 obrigado
a esperar que o Comite se reuna, mas pode entrar em contato direto com a
organizagio reclamante para informar que a cornpetencia do Comits s6 lhe
permite tratar de quest6es concernentes 2 liberdade sindical e pedir que
especifique, nesse sentido, os pontos particulares que espera sejam examinados pel0 Cornit@.
0 Diretor Geral, ao receber uma nova queixa concernente a
47.
casos especificos de violagdo da liberdade sindical, quer diretamente da
organizag50 reclamante, quer por meio das Nagbes Unidas, esclarece o reclamante que qualquer informag50 que possa querer fornecer para comprovagdo da queixa lhe deve ser enviada no prazo de um m6s. Na hipdtese de a
informag20 de apoio ser enviada 2i OIT ap6s decorrido o prazo de um m&s
estabelecido no procedimento, caber6 ao Comite determinar se essa informag50 constitui nova prova que o reclamante 1-60 teria tido condig6es de
aduzir no prazo indicado; na hip6tese de o ComitG considerar que esse n5o
e o caso, a informagdo em quest20 6 considerada como inadmissivel. Por
outro lado, se o reclamante ndo fornece a informag50 necess6ria para a
comprovag50 de uma queixa (no caso em que ndo parece suficientemente
comprovada) no prazo de um m&sa partir da data do recebimento da queixa
pel0 Diretor Geral, incumbe ao ComitG decidir se conv6m ou n5o dar prossepimento ao processo.
Nos casos em que um consider6vel numero de c6pias de uma
48.
queixa identica s5o recebidas de distintas organizagbes, o Diretor Geral n50
6 obrigado a pedir a cada reclamante mais informag6es; normalmente basta
que o Diretor Geral se dirija 2i organizagzo central no pais ao qua1pertencem
os 6rg5os que apresentaram as c6pias da mesma queixa, ou, onde as
circunstancias o tornarem impraticivel, aos autores da primeira c6pia
recebida, ficando entendido que isso n5o impede o Diretor Geral de se
comunicar com mais de um dos ditos 6rg5os, se isso parecer justific6vel por
quaisquer circunstancias especiais do caso determinado. 0 Diretor Geral
transmitir6 ao governo envolvido a primeira c6pia recebida, mas o informar6
tamb6m sobre os nomes dos outros reclamantes que apresentaram c6pias
das mesmas queixas.
49.
Quando uma queixa foi comunicada ao governo implicado (ver
Par6grafos 53 a 65 abaixo) e este apresentou suas observag6es a respeito, e
quando as afirmag6es contidas na queixa e nas observag6es do governo
simplesmente se anulam umas As outras, mas n5o cont@mnenhuma prova
v6lida, o ComitG, em face da impossibilidade de formar uma opini50, 6
autorizado a buscar mais informag6es por escrito do reclamante com relagdo
a quest6es relativas aos termos da queixa que requerem maior elucidag50.
Nesses casos, tem sido entendido que, de um lado, o governo implicado
como acusado teria a oportunidade de contestar por sua vez quaisquer novos
comentirios que o reclamante pudesse fazer e, de outro, que esse m6todo
n5o seria seguido automaticamente em todos os casos, mas s6 naqueles em
que parecesse que um pedido dessa natureza aos reclamantes seria proveitoso para esclarecer os fatos.

50. Sujeito i s duas condigdes mencionadas no pardgrafo anterior,
o ComitE pode, alem disso, informar os reclamantes, em determinados casos,
do objeto das observagbes do governo e convidd-10s a apresentar seus
comentdrios a respeito dentro de um prazo estabelecido. Al6m disso, o
Diretor Geral pode avaliar se, i luz das observagbes enviadas pel0 governo
implicado, s5o necessdrias mais informagdes ou comentdrios dos reclamantes
sobre assuntos relativos i queixa e, se assim for, pode lhes escrever
diretamente, em nome do Comit@e sem esperar sua pr6xima reuni50,
pedindo a desejada informag50 ou os comentdrios sobre as observagbes do
governo at6 uma determinada data, respeitado, porem, o direito do governo
de contestar, conforme indicado no pardgrafo precedente.
51. Para o manter regularmente informado sobre as fases principais
do procedimento, o reclamante 6 notificado, ap6s cada reunido do Cornit@,
de que a queixa foi apreciada por seus membros e, se o Comit@n5o chegou
a urna conclus50 que aparega em seu relatbrio, de que - como conv6m, - o
exame do caso foi adiado na falta de urna resposta do governo, ou de que o
Comit@pediu ao governo mais algumas informagdes.
Retirada de queixas
52. Diante do pedido de retirada de urna queixa, o ComitE tem
sempre considerado que o desejo express0 de urna organizag50 de retirar
urna queixa que apresentara constitui um elemento que deve ser plenamente
levado em conta, mas n5o basta por si mesmo para que o Comite encerre
automaticamente o prosseguimento da quest5o. Nesses casos, o ComitE tern
decidido que s6 a ele compete avaliar, com plena liberdade, as razdes
apresentadas para explicar a retirada de urna queixa e procurar definir se
essas razdes s5o suficientemente plausiveis para concluir que a retirada esti
sendo feita com plena independencia. Nesse sentido, o ComitE tem
observado que poderia haver casos em que a retirada de uma queixa pela
organizag50 que a apresentara resultaria n5o do fato de ter perdido a queixa
sua finalidade, mas de press50 exercida pel0 governo contra os reclamantes,
sendo estes tlltimos ameagados com o agravamento da situaqio se n5o
concordarem com essa retirada.
Regras de rela~descorn os governos interessados
53. Por ser membro da Organizag50 Internacional do Trabalho,
cada Pais-membro estd obrigado a respeitar um certo ntlmero de principios,
inclusive os principios da liberdade sindical que se tem tornado normas
costumeiras al6m das c~nvengdes'~.
Como o Comit; de Liberdade Sindical
observou em seu Primeiro Relat6ri0, Par6grafo 32, com relac50 aos direitos
sindicais, "a fung5o da Organizag50 Internacional do Trabalho com relag50
a direitos sindicais 6 contribuir para a eficdcia do principio geral de liberdade
sindical como urna das principais salvaguardas da paz e da justiga social". 0
Comite observou ainda que, no cumprimento de sua responsabilidade na
14 Relatdrio da Comisslo de investigaqio e conciliaqlo sobre liberdade sindical com
referencia s i t u a ~ l osindical no Chile, 1975, parhgrafo 466.

materia, n5o pode hesitar em discutir num 2mbito internacional casos que,
por sua natureza, possam afetar substancialmente o alcance das metas e
objetivos da OIT, conforme constam na Constituig50 da Organizag50, na
Declarag50 de Filad6lfia e nas vfirias convengbes concernentes 21 liberdade
sindical.
54. Se a queixa original ou qualquer outra informag50 recebida
para confirma~50da queixa estfi suficientemente comprovada, a queixa e
mais essa outra informa~io
s5o comunicadas pel0 Diretor Geral ao governo
implicado t5o logo quanto possivel; ao mesmo tempo, o governo 6 solicitado
a apresentar ao Diretor Geral quaisquer observagbes que possa querer fazer,
antes de uma determinada data, estabelecida antecipadamente, levandose em conta a data da reuni5o seguinte do ComitO. Ao comunicar alegag6es
a governos, o Diretor Geral chama sua ateng5o para a import2ncia que o
Conselho de Administrag50 atribui ao recebimento de contestagbes de
governos dentro do prazo estipulado, de mod0 que o Comits possa estar
em condigbes de examinar os casos t5o logo quanto possivel, ap6s a
ocorr@nciados fatos que lhes deram origem. Se tem alguma dificuldade em
decidir se uma determinada queixa pode ser considerada como
suficientemente comprovada para justificar sua comunicag50 ao governo
implicado para o seu pronunciamento, 6 facultado ao Diretor Geral consultar
o ComitO antes de tomar uma decis5o sobre o assunto (ver Parfigrafo 46
acima).
55. Uma distingdo 4 feita entre casos urgentes e casos menos
urgentes. Materias que envolvem vida humana ou liberdade pessoal, ou
novas ou instfiveis situagges que afetam a liberdade d e as50 de um
movimento sindical em geral; casos que surgem de um continuado estado
de emergsncia e casos que envolvem a dissolug50 de uma organizag50 s5o
tratados como casos de urgsncia. Prioridade de tratamento 4 dada tambem
a casos sobre os quais jfi foi submetido relat6rio ao Conselho d e
Administracgo.
56. No passado, o relat6rio do ComitO sobre casos urgentes era
imediatamente submetido ao Conselho de Administrag50 e os relat6rios
sobre casos menos urgentes esperavam a reuni5o seguinte do colegiado. A
partir de 1977, todos os casos examinados - de categoria "urgente" ou "n5o
urgente" - s5o incluidos no relat6rio do ComitO que 6 imediatamente
submetido ao Conselho de Administragdo. Esse procedimento foi adotado
porque a maioria dos casos era de natureza urgente e, no parecer do ComitO,
o exame do pequeno numero de casos n5o urgentes, que costumava ser
adiado, n5o impediria o Conselho d e Administrag50 de examinar
imediatamente antes deles os casos urgentes.
57.
Em todos os casos, se a primeira contestag50 do governo
implicado for de carfiter excessivamente geral, o Comit@solicitarA ao Diretor
Geral obter todas as informac6es adicionais necess6rias junto ao governo,
em tantas ocasi6es quantas julgar conveniente.
58. 0 Diretor Geral estfi, alem disso, autorizado a verificar - sem,
entretanto, fazer qualquer apreciagio sobre o mQito de um caso - se as

observagdes do governo, a materia-objetivo de uma queixa ou respostas de
governos a pedidos de mais informaqdes s%osuficientes para permitir ao
Comit@o exame da queixa e, caso contr6ri0, escrever diretamente ao governo
implicado, em nome do Comite e sem esperar por sua pr6xima reuni%o,
para inform5-lo da conveniencia de fornecer informag6es mais precisas sobre
os pontos levantados pel0 Comit@ou pel0 reclamante.
59. A finalidade do procedimento geral estabelecido pela OIT para
o exame de alegag6es de violag6es da liberdade sindical 6 promover o
respeito pelos direitos sindicais na lei a na pr6tica. Se o procedimento protege
os governos contra acusag6es irrazoiiveis, os governos devem, por sua vez,
reconhecer a importincia, para a sua pr6pria reputag50, de formular, de
mod0 a permitir uma an6lise objetiva, detalhadas contestag6es 2s alegag6es
levantadas contra eles. 0 Comit@tem ressaltado que, em todos os casos que
Ihe foram apresentados, desde sua instalag50, sempre considerou que as
contestaq6es de governos, contra os quais s%ofeitas as reclamag6es, n%o
devem limitar-se a observag6es gerais (ver Primeiro Relat6rio do Comite,
Par6grafo 31).
60. Nos casos em que os governos atrasam a apresentagbo de suas
observag6es sobre queixas que lhes foram comunicadas, ou das informag6es
suplementares que lhes foram solicitadas, o Comit@menciona esses governos
num especial par6grafo introdut6rio de seus relatbrios, ap6s decorrido um
razoivel espago de tempo que varia de acordo com a natureza do caso e o
grau de urg@nciadas quest6es envolvidas. Esse par6grafo contern um
urgente apelo aos governos envolvidos e, depois, t%ologo quanto possivel,
especiais comunicagbes s%oenviadas a esses governos pel0 Diretor Geral
em nome do Cornit@.
61. Uma vez esgotado o procedimento estabelecido nos par5grafos
precedentes, casos em que governos continuam sem fornecer, num prazo
razohvel, as informaq6e.s ou observag6es que lhes foram solicitadas, sbo
mencionados num parhgrafo especial da introdug50 ao relat6rio aprovado
pel0 Comit@em sua reuni%ode maio. 0 s governos envolvidos sbo enti50
imediatamente informados de que o presidente do Comit@far6 contato,
em nome do Colegado, com seus representantes que assistem 2 reuniho da
Conferencia Internacional d o Trabalho, durante a tiltima parte d a
ConferGncia, a fim de lhes chamar a atengbo para determinados casos em
pauta e discutir com eles as raz6es do atraso do envio das observagbes
solicitadas. 0 presidente relata entbo ao Comit@sobre os resultados desses
contatos.
62. Num est6gio subseqiiente, se alguns governos continuam sem
responder, s%oadvertidos, num paragrafo especial introdut6rio dos relatorios
do Comit@- e por uma expressa comunica@o do Diretor Geral - de que em
sua pr6xima reuni%oo ComitG pode apresentar um relatdrio sobre o merito
da questbo, mesmo se a informag20 esperada dos governos n%otiver sido
ainda recebida.
63. Em determinados casos, quando as respostas nbo foram dadas,
as representag6es locais da OIT poderbo contatar os governos para obter a

informag50 que lhes foi solicitada, quer durante o exame do caso quer em
relag50 B providsncia tomada por recomendag50 do Comits, aprovada pelo
Conselho de Administragdo. Para esse fim, as representag6es da OIT
recebergo detalhada informagdo sobre queixas concernentes As Areas de
sua respectiva jurisdig50 e sbo solicitadas a entrar em contato com os
governos que demoram em fazer suas contestag6es, de mod0 a chamar sua
atenqio para a importhcia de atender ao pedido que lhes foi feito de
observag6es ou de informagees.
64. Nos casos de manifesta indisposig50 dos governos implicados
para cooperar, o Cornit@pode recomendar que, como medida exceptional,
seja dada ampla divulgagdo As alega@es, As comunicag6es do Conselho de
Administragio e B atitude negativa dos governos envolvidos.
65. Em vArias fases do procedimento, pode-se recorrer ao "m6todo
direto", segundo o qua1 6 enviado um representante da OIT ao pais
implicado para achar uma solug50 para as dificuldades enfrentadas, quer
durante o exame do caso, quer na fase da agdo a ser feita corn base nas
recornendag6es do Conselho de Administrag50. Esses contatos s6 podem,
entretanto, ser estabelecidos a convite dos governos envolvidos ou pelo
menos com o seu consentimento. Alem disso, ao recebimento de uma queixa
que contenha alegag6es de natureza particularmente grave e depois de ter
recebido a prkvia aprovag5o do presidente do ComitZ, o Diretor Geral pode
nomear urn representante cuja miss50 seria estabelecer contatos
preliminares com as seguintes finalidades: transmitir As autoridades
competentes do pais a preocupagzo levantada pelos fatos descritos na
queixa; explicar As autoridades o procedimento especial nos casos de alegadas
violag6es de direitos sindicais e, especialmente, o metodo de contatos diretos
que pode, subseqiientemente, ser pedido pel0 governo para facilitar uma
plena avaliag5o da situagio pel0 Comit@e pel0 Conselho de Administragio;
pedir e estimular as autoridades para que deem o rnais cedo possivel uma
resposta detalhada contendo as observaqbes do governo sobre a queixa. 0
relat6rio do representante do Diretor Geral 6 submetido A considerardo do
ComitG em sua reunido seguinte, juntamente com todas as demais
informag6es disponiveis. 0 representante da OIT pode ser u m seu
funcion6rio ou pessoa independente nomeada pelo Diretor Geral. Dispensa
dizer, entretanto, que a miss50 do representante da OIT k antes de tudo
verificar fatos e buscar possiveis solug6es in loco. 0 ComitG e o Conselho de
Administragio retern sua plena compethcia para avaliar a situa@o com
base no resultado desses contatos diretos.
65bis. 0 ComitG 6 e sempre foi de opini5o que o representante do
Diretor geral encarregado de uma miss50 in loco n5o pode realizar sua
rniss50, e por conseguinte estar plenamente e objetivamente informado
sobre todos os aspectos do caso, sem ter a possibilidade de conversar
livremente corn todas as partes interessadasI5.
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parsgrafo 51.

AudiGncia das partes
66. 0 Comite decidir6, nos casos apropriados e tomando em
considerar50 todas as suas circunstancias, se deve ouvir as partes, ou uma
delas, durante suas sessbes, para obter informagbes mais completas sobre o
assunto. Pode fazBlo especialmente: a) em determinados casos em que os
reclamantes e os governos tenham oferecido vers6es contradit6rias sobre a
substancia dos assuntos em causa, e quando achar util que os representantes
das partes oferegam oralmente informag6es mais detalhadas a pedido do
Colegiado; b) em casos em que o Comite considere util uma troca de pontos
de vista com os governos envolvidos, de um lado, e com os reclamantes, de
outro, sobre certas mat4rias importantes, a fim de avaliar mais profundamente a situag5o fatual e o desenvolvimento eventual da situac$?io que
poderia levar a uma solug50 dos problemas envolvidos, e uma tentativa de
acordo com base nos principios da liberdade sindical; c) em outros casos em
que tenham surgido determinadas dificuldades no exame das questbes
envolvidas ou na execug5o de suas recomendagbes, e em que o Comite
considere conveniente discutir o assunto com o representante do governo
implicado.
Prescriqso
67. 0 Comite considera que, embora n5o estejam incorporadas
no process0 de exame de queixas regras formais que fixem um determinado
prazo de prescri@o, pode ser dificil - se n5o impossivel - a um governo
contestar detalhadamente alegag6es referentes a materias que ocorreram
h6 muito tempo.

RECLAMAGOES APRESENTADAS
EM VIRTUDE DOS ARTlGOS 24 E 25
DA CONSTITUIGAO DA OIT'

TEXT0 DOS ARTlGOS 24 E 25
DA CONSTITUI@O DA OIT
Artigo 24
Qualquer reclamagfio dirigida ao Secretariado da Organizag50
internacional d o Trabalho por urna organizagfio profissional d e
empregadores ou de trabalhadores, na qua1 se alega que urn dos Estados
membros n%oassegurou de mod0 satisfat6ri0, dentro da sua jurisdi@o, a
execuc;fio de uma convenqio a que esse Estado membro aderiu, pode ser
comunicada pelo Conselho de adrninistraq50 ao governo acusado e pode
pedir-se a esse governo para apresentar sobre a materia a declaragHo que
achar conveniente.
A.

Arfigo 25
Se n5o for recebida qualquer declarag50 do governo acusado dentro
de urn prazo razo6ve1, ou se a declaraqfio recebida n5o parecer satisfat6ria
ao Conselho de administraqfio, pode este tornar publica a reclamaq90
recebida e, eventualmente, a resposta recebida.

1 Convem assinalar que a reclamaqio 6 um procedimento geral e que, par conseguinte,
pode ser langado em caso d e violaqBo de convenqdes ratificadas, quer se refiram 21 liberdade
sindical, quer 1160.

B.

REGULAMENTO RELATIVO A 0 PROCEDIMENTO PARA A

~~scussAo
DE RECLAMAGOES APRESENTADAS EM VlRTUDE
DOS ARTIGOS 24 E 25 DA CONSTITUIGAO DA ORGANIZASAO
lNTERNAClONAL DOTRABALHO

Disposi@o geral

Arfigo 1
Quando 6 apresentada uma reclamaggo d o Secretariado d a
Organizagio internacional d o Trabalho em virtude d o artigo 24 d a
ConstituigBoda Organizaggo, o Director geral acusa recepggo da reclamaggo
e comunica o facto ao govern0 acusado na reclamagio.
Admissibilidade da reclama@o

Artigo 2
1.
0 Director geral transmite imediatamente a reclamaggo 5 Mesa
do Conselho de administragiio.
2.
A admissibilidade de uma reclamagio estd sujeita 2s seguintes
condig6es:
deve ser comunicada por escrito ao Secretariado da Organizagiiointera)
national do Trabalho;
deve provir de uma organiza~iioprofissional de empregadores ou de
b)
trabalhadores;
deve referir-se expressamente ao artigo 24 da Constituigio da Organic)
zagio;
deve
referir-se a um Estado membro da Organizag50;
d)
deve referir-se a uma convengiio a que o Estado membro acusado
e)
aderiu;
deve indicar a respeito de que ponto o Estado membro acusado niio
f)
assegurou, dentro da sua jurisdigio, a aplicagio efectiva da conveng5o
mencionada.
3.
A Mesa apresenta um relatdrio ao Conselho de administragio
acerca da admissibilidade da reclamag50.
Ao pronunciar-se sobre a quest50 da admissibilidade com base
4.
no relatdrio da Mesa, o Conselho de administraggonio abre discussio quanto
ao fundo da reclamagiio.
Transmiss20 a urn comite

Art igo 3
1.
Se o Conselho d e administraggo decidir, baseando-se n o
relatdrio da Mesa, que uma reclamaggo 6 admissivel, designa um comit6
para examinar a reclamag50 composto por membros do Conselho de
administraqiio escolhidos em igual nlimero dentro do grupo governamental,
do grupo dos empregadores e do grupo dos trabalhadores. N i o podera
fazer parte deste comit6 nenhum representante nem cidadso do Estado

acusado, nem nenhuma pessoa ocupando um cargo oficial na organizagio
profissional de empregadores ou de trabalhadores que apresentou a
reclamagio.
Nio obstante as disposigbes do par6grafo 1do presente artigo,
2.
se uma reclamagio que o Conselho de administragio considera admissivel
se refere a uma convengio relativa aos direitos sindicais, pode ser remetida
para o Comit6 da liberdade sindical, para que este a examine em virtude
dos artigos 24 e 25 da Constituig50.
3.
0 comit6 designado pel0 Conselho de administragso em
conformidade com o par6grafo 1 do presente artigo reline-se com porta
fechada e a totalidade do procedimento perante o Comite 6 confidencial.
Exame da reclama@o pelo comite

Artigo 4
Durante o exame da reclamagio, o comit6 pode:
1.
pedir
B
organizagho que apresentou a reclamagio para fornecer infora)
magbes complementares dentro do prazo fixado pel0 comit6;
comunicar a reclamagio ao governo acusado sem lhe pedir para apreb)
sentar uma declaragio a esse respeito;
comunicar a reclamag50 (assim como todas as informagbes complec)
mentares fornecidas pela organizag50 que a apresentou) ao governo
acusado, pedindo-lhe para apresentar uma declaragio dentro do prazo fixado pelo comite;
ap6s ter recebido uma declaragio do governo acusado, pedir-lhe para
cl)
fornecer informaqbes complementares dentro do prazo fixado pel0
comit6;
pedir a um representante da organizagio que apresentou a reclamac)
@o para comparecer perante o cornit6 e fornecer oralmente informagbes complementares.
2.
0 comite pode prolongar qualquer prazo fixado em
conformidade com o disposto no parhgrafo 1 deste artigo, em particular a
pedido da organizag50 ou do governo interessados.
Artigo 5
Se o comite pedir ao governo acusado para apresentar uma declaragio
sobre a reclamagio ou para fornecer informagbes complementares, esse
governo pode:
comunicar essa declaragio ou essas informagbes por escrito;
a)
pedir ao comit6 para ouvir um representante do governo;
Is)
solicitar que urn representante do Director geral se desloque ao pais
C)
para obter, mediante contactos directos com as autoridades e as organizaqbes competentes, informaqbes acerca da reclamagio, para as apresentar ao comit6.

Artigo 6
Ap6s ter terminado o exame da reclamaqZo quanto ao fundo, o comit6
apresenta um relat6rio ao Conselho de administraqdo, no qua1 descreve as
medidas que tomou para examinar a reclamag50, apresenta as suas
conclusdes sobre as questdes dela constantes e faz recomendaqdes quanto a
decisdo que o Conselho de administragdo devera tomar.
Exame da reclamaqgo pelo Conselho de administraq80
Artigo 7
1.
Quando o Conselho de administraq50 examina o relat6rio da
Mesa acerca da admissibilidade da reclamaqdo e o relat6rio do cornit6 acerca
das questdes d e fundo, o governo acusado, se n i o dispde d e u m
representante no Conselho de administraq50, 6 convidado a enviar um
delegado para tomar parte nas deliberaqdes relativas ao caso. 0 governo 6
avisado com antecipaqio suficiente da data em que o caso serh examinado.
0 delegado pode tomar a palavra nas mesmas condiqdes que
2.
os membros do Conselho de administraq80, mas ndo tem direito de voto.
As reuni6es do Conselho de administraqdo em que se examinam
3.
temas relacionados com uma reclamaqio s i o realizadas com porta fechada.

Artigu 8
Se decidir a publicaqdo da reclamaqio e, eventualmente, da declaraqio
apresentada em resposta, o Conselho de administraqdo determina a forma
e a data dessa publicagdo, que fechara o procedimento previsto nos artigos
24 e 25 da Constitui@o.
Artigo 9
0 Secretariado da OrganizagZo internacional do Trabalho comunica
as decisdes do Conselho de administraqfio ao governo acusado e 2 organizaqio profissional que apresentou a reclamaqio.
Artip 10
Quando uma reclamaqao baseada no artigo 24 da Constituigio da
Organizagdo 6 apresentada ao Conselho de administragdo contra um
governo, alegando que este ndo assegura de mod0 satisfat6rio a execuqio
d e uma convenqio, o Conselho pode em qualquer momento, e m
conformidade con1 o parigrafo 4 do artigo 26 da ConstituiqZo, adoptar para
o exame dessa reclamaqio o procedimento de queixa previsto nos artigos
26 e seguintes da Constitui@o.
Reclamaq6es contra Estados n80 membros
Arti'yo 11
Em caso de reclamaqio apresentada contra um Estado que ja n50 6
membro da Organizaq20 acerca de uma convenq5o de que continua a ser
parte, aplica-se o procedimento previsto pel0 presente Regulamento em
virtude do artigo 1, par6grafo 5, da Constituigdo.

QUEIXAS APRESENTADAS
EM VIRTUDE DO ARTIGO 26
DA CONSTITUICAO DA OIT'

A.

TEXT0 DOS ARTIGOS 26 A 34
DA CONSTITUI~AO DA OIT

Artigo 26
Qualquer Estado membro poderi apresentar uma queixa ao
Secretariado da Organizag50 internacional do Trabalho contra outro Estado
membro que, na sua opinido, n5o adoptou medidas destinadas ao
cumprimento satisfat6rio de uma convengdo que ambos ratificaram em
virtude dos artigos anteriores.
2.
0 Conselho de administrag60 poderi, se o considerar conveniente e antes de comunicar o caso a uma comiss5o de inquerito segundo o
procedimento indicado mais adiante, tomar contact0 com o governo contra
o qual se apresentou a queixa, da forma prevista no artigo 24.
3.
Se o Conselho de administraq50 nzo considerar necessirio
comunicar a queixa ao governo contra o qual ela foi apresentada, ou se,
tendo sido feita a comunicaq50, n5o recebe dentro de um prazo razoivel
uma resposta, o Conselho de administraggo poderd constituir uma comissdo
de inquerito encarregada de estudar a quest50 levantada e apresentar
relat6rio a esse respeito.
4.
0 Conselho poderi instaurar o mesmo procedimento quer de
oficio, quer em virtude de queixa apresentada por um delegado da Conferencia.
5. Quando o Conselho examina uma quest50 levantada pela

1.

I ConvCm assinalar que a queixa 6 um poceddimento geral e que, por conseguinte,
pode ser l a n p d o em caso de viola@o das conven~desratificadas, quer relativas a liberdade
sindical, quer n3o.

aplicaq5o dos artigos 25 ou 26, o governo interessado, se n50 estiver j i
representado no Conselho de adrninistraqiio, tera o direito de designar um
delegado para participar nas deliberaqdes do Conselho relativas a essa
questio. A data em que as deliberaq6es devem ter lugar serd notificada ao
governo interessado no seu devido momento.
Artigo 27
Caso seja decidido submeter a uma comiss5o de inquerito uma queixa
recebida em virtude do artigo 26, cada Estado membro, quer a queixa lhe
diga directamente respeito quer n50, obriga-se a colocar ao dispor da
comiss5o todas as informaq6es relativas ao object0 de dita queixa que tivesse
em seu poder.
Artigo 28
Depois de examinar profundamente a queixa, a Comiss5o de inquerito
redigri um relatdrio em que expori o resultado das suas averiguaq6es sobre
todos os factos concretos que permitam de especificar o alcance do litigio,
bem como as recomendaq6es que considere adequado formular a respeito
das medidas que se deveriam adoptar para satisfazer o governo que apresentou a queixa e os prazos dentro dos quais essas medidas se deveriam adoptar.
Artigo 29
1.
0 Director geral do Secretariado da Organizaq50 internacional
do Trabalho comunicari o relatdrio da ComissZo de inquQito ao Conselho
de administraqio e aos governos interessados no litigo e procederi sua
publicagio.
Cada urn dos governos interessados devera comunicar ao
2.
Director geral do Secretariado da OrganizaqFio internacional do Trabalho,
dentro de um prazo de tres meses, se aceita ou 1-60as recomendaqbes
contidas no relatdrio da comiss5o e, caso n5o as aceite, se deseja submeter a
queixa ao Tribunal internacional de Justi~a.
Artigo 30
Caso urn dos Estados membros n5o adopte, relativamente a uma
convenq5o ou a uma recomendaq50, as medidas previstas nos parigrafos
5b), 6b) ou 7b) i) do artigo 19, qualquer outro membro terd o direito de
submeter o caso ao Conselho de administraqgo. Se o Conselho d e
administraqio considerar que o membro n5o adoptou as medidas previstas,
apresentari relatdrio 21 Conferencia a este respeito.
Artigo 31
A decisio do Tribunal internacional de Justiga sobre qualquer queixa
ou quest50 que Ihe foi apresentada em virtude do artigo 29 n5o esti sujeita
a apelaqgo.
Artigo 32
0 Tribunal internacional de Justiqa poderi confirmar, modificar ou

anular as conclusbes ou recomendagdes que a Comiss5o de inquerito tiver
formulado.

Artigo 33
Se um Estado membro n5o der cumprimento dentro do prazo
prescrito As recomendagbes eventualmente contidas no relat6rio da
Comiss5o de inquerito ou na decisdo do Tribunal internacional de Justiga,
conforme o caso, o Conselho de administrag50 recomendard A Conferencia
as medidas que considerar Cteis para obter cumprimento dessas
recomendagbes.
Artigo 34
0 governo acusado de n5o dar cumprimento pode, em qualquer
momento, informar o Conselho de administrag50 que adoptou as medidas
necessdrias para cumprir as recomendagbes da Comissdo de inqugrito ou
aquelas contidas na decis5o do Tribunal internacional de Justiga e poderd
pedir a constituig50 de uma comissio de inqukrito encarregada de verificar
as suas afirmagbes. Neste caso, ser5o aplicdveis as disposigbes dos artigos
27,28,29,31 e 32, e se o relat6rio da Comiss5o de inquerito ou a deck50 do
Tribunal internacional de Justiga forem favordveis ao governo acusado de
n5o cumprimento, o Conselho de administrag50 deverd recomendar a
anulag5o imediata de qualquer medida adoptada em conformidade com o
artigo anterior.
B.

PROCEDIMENTO PERANTE AS COMISSOES DE INQUERITO
Tirando as disposigbes da Constituig50 da OIT mencionadas na secg5o
anterior, n5o existe nenhum regulamento relativo ao procedimento perante
as comissdes de inquerito. Em todos os casos em que foram apresentadas
questdes a uma comissdo de inqukrito, o Conselho de administrag50 permitiu
A p6rpria comiss5o de determinar as suas r e p s de process0 de acordo com
a ConstituigHo, sujeitando-se unicamente a uma directiva geral do Conselho
de administrag50. As comissbes de inquerito respeitam as garantias
processais cldssicas, incluindo a audig5o de testemunhas e, geralmente, a
visita ao pais em causa. Trata-se de um procedimento relativamente demorado.

COMISSAO DE PERITOS PARA
A APLICACAO DAS CONVEN~OES
E RECOMENDACOES

A.

INTRODUCAO'

A supervis50 regular da observhcia por parte dos Paises-membros
das obrigag6es estabelecidas nas conveng6es e recomendagbes ou com elas
relacionadas esth a cargo da ComissZo de Peritos em Aplicag5o d e
Convengbes e Recomendag6es e 5 ComissZo de AplicagZo de Conveng6es e
Recomendag6es da Conferencia. Esses 6rg5os foram criados por forga de
uma resolugZo adotada pela Conferencia em 1926.
Em 1977, a ComissZo de Peritos expbs quais eram seu mandato,
composigZo, principios fundamentais e organizagiio, nos seguintes termos:
Mandato da ComissZo de Peritos relativo as obriga~6es
decorrentes da ConstituiqSo e das convenq6es da OIT

De acordo com suas atribuig6es, modificadas pelo Conselho de
AdministragZo, em sua 103"euniiio
(Genebra, 1947), cabe 5 Comiss5o
ccexaminar:
os relat6rios anuais previstos pel0 Artigo 22 da Constituig50 e
i)
relativos 2s medidas tomadas pelos Paises-membros para fazer
vigorar as disposigdes das conveng6es que tinham ratificado,
assim como as informagbes oferecidas pelos mesmos Paises sobre os resultados das fiscalizag6es;
as informagdes e os relat6rios encaminhados pelos Paisesii)
1 0 s parigrafos seguintes provtm do Manctnl de procedimentos em matiria de convengks e
recomenda@es infernacionnisdo Trnbnlho, editado no ambit0 de um convenio entre o Secretariado
da Organiza~$iointernational do Trabalho e o Ministerio do Trabalho d o Brasil, Genebra, 1993,
paginas 27 a 30.

iii)

membros, de acordo com o Artigo 19 da Constituigiio, sobre as
convenqdes e recomendaqdes;
as informag6es e os relat6rios relativos As medidas adotadas
pelos Paises-membros nos termos do Artigo 35 da Constituiqiio)).

Composi$iio da Comissiio
0 s membros da Comissiio siio nomeados a titulo pessoal pel0
Conselho de Administragio, por proposta do Diretor Geral e para um
mandato de tr& anos. Sua nomeagio pode ser renovada por periodos
sucessivos de tr@sanos. De acordo com os principios adotados pel0 Conselho
de Administragiio, siio escolhidos na qualidade de pessoas independentes,
totalmente imparciais e de reconhecida compethcia. Procedem de todas
as partes do mundo, o que lhes permite trazer uma experihcia direta dos
diferentes sistemas juridicos, econ6micos e sociais.
Principios fundamentais
0 s principios fundamentais, afirmados em repetidas ocasides, exigem
que a Comissiio d@provas de imparcialidade e de objetividade ao indicar
at6 que ponto lhe parece que a situaqiio existente em cada Estado est5 ou
niio de acordo com os termos das convenqdes e com as obrigaqbes assumidas
pel0 respectivo Estado de conformidade com a Constituiqiio da Organizaqiio
Internacional do Trabalho. 0 s membros da Comissiio devem cumprir suas
tarefas de uma maneira completamente independente com relagio a todos
os Paises-membros.
Organizaqiio do trabalho da Comissiio
A Comissio realiza sua reuniio anual numa determinada data e
durante um period0 estabelecido pel0 Conselho de Administragiio2.
Em sua sessio inaugural, a Comissiio elege seu presidente e seu
suplente para toda a duraqiio da reuniiio.
A Comisszo refine-se a portas fechadas. Suas deliberaqdese seus documentos tGm car5ter confidencial.
A Organizaqiio das Nag6es Unidas 6 convidada a indicar um representante para assistir As reunides da Comissio.
Quando a Comissiio examina instrumentos ou quest6es d a
compet&nciade outros organismos especializados da familia das Naq6es
Unidas, esses organismos sio convidados a indicar representantes para
participarem de suas reunides.
A Comissio atribui a cada um de seus membros a responsabilidade
inicial por urn grupo de convenq6es ou por um determinado tema. 0 s
relat6rios e as informaq6es recebidos a tempo pelo Secretariado siio enviados
2 Tradicionalmente durante o m@sd e Marco; a partir de 1995, durante o mes de
Dezembro.

aos peritos interessados antes da reunido da Comiss5o. Cada membro respons6vel por um grupo de convengdes ou por um determinado tema submete & ComissBo, em sessdo plen6ria as conclusdes preliminares que se revestem da forma de projetos de observaq6es ou de solicitaq6es diretas relativas
aos instrumentos ou temas em questgo. Qualquer outro membro pode solicitar que seja consultado o perito respons6vel por uma convenqdo ou por
um determinado tema, antes da redaqzo definitiva dos projetos e, de sua
parte, o pr6prio perito responsbvel pode consultar outros membros desde
que julgue necessbrio. Todavia, a redaqzo final dos projetos que deverdo ser
submetidos B comiss5o 6 da exclusiva responsabilidade do perito encarregado
da an6lise dos relatdrios ou das informag6es de que se trate. Todos os projetos
s5o examinados e aprovados pela Comissdo em sess5o plenbria.
A Comissho nomeia pequenos grupos de trabalho que s ocupam de
quest6es de principio ou especialmente complexa. Este 6 o caso, em particular, dos estudos gerais sobre os relat6rios realizados com base nos Artigos
19 e 22 da Constituigdo sobre determinados temas pela Comissdo. Em geral,
esses grupos de trabalho reunem-se durante alguns dias antes de terem
inicio as sess6es da Comissho. Tendo em vista a natureza e o volume do
trabalho exigido, acontece, &svezes, que os grupos de trabalho continuam
a se reunir ap6s o inicio da reuni5o. Por outro lado, durante as reunides da
Comissdo podem surgir certas questdes cujo reenvio a um grupo de trabalho,
especialmente constituido para esse fim, pode parecer ser o caminho mais
adequado. 0 s grupos de trabalho estdo integrados de forma a incluir
membros que conhecam os diferentes sistemas juridicos, econdmicos e
sociais. Em seguida, as conclusdes dos grupos de trabalho sdo submetidas &
Comisszo em plenbrio.
A documentagho de que dispde a ComissZo compreende: as informaqbes fornecidas pelos governos em seus relat6rios ou perante a Comissiio
de Aplicaq5o de Convenq6ese Recomendag6es da Conferencia, textos legislativos, contratos coletivos ou decis6es dos tribunais diretamente relacionados
com a aplicaqzo das normas; informaf6es oferecidas pelos Paises-membros
sobe o resultado das fiscalizagdes; comentbrios formulados pelas organizaqdes de empregadores e de trabalhadores; conclus6es de outros 6rghos
da OIT (por exemplo, as comissdes de inqukrito e o Comit6 de Liberdade
Sindical do Conselho de AdministraqZo),e resultados da cooperagdo t6cnica.
Ao tratar dos primeiros relat6rios recebidos dos governos ap6s a
ratificagdode uma determinada conveng50, a Comiss5o pede ao Secretariado
que prepare uma aniilise comparativa da situagdo que impera no pais em
questdo, para que possa ser examinada pelo membro da Comiss5o
respons6vel pela convengzo. A Comissdo pede tambem ao Secretariado que
verifique, ao receber um relatbrio, se ele toma em considerag50 as
observaq6es ou solicitagdes diretas que a Comiss5o possa ter formulado
anteriormente; em caso negativo, cabe ao Secretariado chamar a ateng5o
dos governos para a necessidade de responder a esses comentarios. Isto,
porbm, 6 feito sem se entrar no merit0 da quest5o. Cabe tambem ao
Secretariado, quando os relat6rios n5o vGm acompanhados de c6pias da
legislagho pertinente, de dados estatisticos ou de outras documentaqdes

necessdrias para um exame completo e quando, por outros meios, ndo dispde
desses documentos, escrever aos governos envolvidos para lhes pedir o envio
dos documentos em causa.
As conclus6es da Comissdo revestem-se da forma de observaq6esf
comentdrios ou de estudos que se incorporam em seu relatbrio, ou de solicitaq6es feitas diretamente aos governos pel0 Diretor Geral, em nome da
Comissdo.
Embora as conclus6es a que chega a Comissdo sejam tradicionalmente
o resultado de um acordo u n h i m e entre todos seus membros, pode ocorrer
urna tomada de decisdo por maioria. nesse caso, a Comissdo costuma incluir
tamb6m em seu relat6rio a opiniio dos membros que tenham manifestado
ponto de vista diferente, se assim o desejaram.
0 relat6rio da Comissio 6 submetido ao Conselho de Administraqdo
e publicado como Relatbrio I11 (Parte 4) para a seguinte reuni5o geral da
Conferencia.
Um elemento especial dos metodos de trabalho da Comissdo consiste
no estabelecimento de contatos diretos com os governos que enfrentam
dificuldades particulares na aplicaq50 de convenq6es ratificadas, ou em razdo
de diferentes obrigaq6es constitucionais referentes as convenq6es as
recomendaq6es.
Forma dos comentarios da ComissSo de Peritos
Observa@es. 0 termo ccobservaqdo~)6 usado para os comentdrios que
sdo publicados no relat6rio da Comiss50. As observaq6es sdo utilizadas para
os casos mais graves ou persistentes de descumprimento das obrigaq6es de
aplicaqHo. Nos casos particularmente graves ou importantes, a ComissHo
pode acrescentar urna nota pedindo ao governo que preste informaqdo
completa a Conferhcia em resposta i observaqio e que envie um relat6rio
circunstanciado dentro de um ou dois anos, mesmo que ndo se deva um
relatbrio detalhado segundo a regra geral para essa data sobre a dita
convenqio; pode-se tambem pedir ao governo que faga urna coisa ou outra.
Solicita@es diretas. As solicitaf6es diretas n5o sdo publicadas, mas
apenas comunicadas aos governos pel0 Secretariado em nome da Comissdo
de Peritos. Essas solicitaq6es sdo postas a disposiqdo de qualquer pessoa ou
organizaqdo que justifique seu interesse pel0 assunto. Podem referir-se a
materias de importdncia secunddria ou a questdes tbcnicas, ou podem pedir
que sejam esclarecidos certos pontos sobre os quais as informaq6es
disponiveis ndo s5o suficientes para permitir urna plena apreciaqdo da
efetividade conferida as normas internacionais. 0 relatdrio da Comissdo de
Peritos oferece, na parte relativa a cada convenqdo, urna indicaqdo dos paises
aos quais sdo feitas solicitaq6es diretas.
AnotaqZo. Quando um governo contesta de urna maneira cabal urna
solicitaqdo direta na qua1 lhe pediam informaq6es suplementares, sem que
seja necess6rio formular urna observaqdo ou urna solicitaqdo direta sobre
outros pontos, anota-se a resposta do governo, sem comentirios, na parte
final do relat6rio da Comissdo relativo 21 Convenqdo em causa.

Envio dos cornentarios da CornissSo de Peritos aos governos
Observa@es sobre a aplicapio de convenp5es. C6pias antecipadas das
observag6es formuladas em cada reuni5o da Comiss5o de Peritos s5o
enviadas aos governos interessados imediatamente ap6s o encerramento
da reuni50, a fim de que disponham do maior tempo possivel para a preparag50 das respostas h Comiss5o da Conferzncia. 0 texto completo do
relat6rio da Comiss5o de Peritos 6 enviado t5o logo 15 publicado. A carta em
que se pedem os prdximos relat6rios circunstanciados sobre um grupo de
conveng6es se faz acompanhar tamb6m de uma c6pia das observag6es
relativas a essas conven~6es.
Solicitag5es diretas sobre a aplica@o de conven@s. 0 texto das solicitagbes
diretas 6 anexado ao pedido de relat6rios circunstanciados sobre as
conveng6es de que se trate. No caso de conveng6es sobre as quais s6 ser6
solicitado um relat6rio detalhado ao cabo de dois ou quatro anos (por forga
do sistema de envio de relat6rios circunstanciados), cdpias antecipadas das
solicitag6es diretas s5o enviadas aos governos alguns meses depois da
reuni5o da Comiss5o de Peritos em que foram formuladas. Isso torna possivel
aos governos estudar sem demora as medidas que as solicitag6es diretas
possam requerer, mesmo se as respostas a essas solicitag6es n5o sejam devidas
at6 que sejam apresentados os prdximos relat6rios circunstanciados. 0
documento no qua1 se reproduzem os textos das solicitag6es diretas indica
sempre as datas para o envio das respostas.
B.

TEXT0 DO ARTIGO 19 DA CONSTITUICAO DA OIT E ESTUDOS
GERAIS DA COMISSAO DE PERITOS SOBRE AS CONVENC~ES
E/OU RECOMENDACOES DA OIT

Texto do artigo 19 da ConstituiqSo da OIT
Artigo 19
Se a Conferencia se pronuncia em favor da adopgio de
1.
propostas relativas a um object0 na ordem do dial ter6 de determinar se
essas propostas deveriio tomar a forma: a) de urna convengio internacional;
b) ou de uma recomendagiio, quando o tema tratado ou urn dos seus aspectos
n5o se presta h adopg5o imediata de uma conveng50.
Em ambos os casos, para que urna conveng5o ou uma
2.
recomendag50 sejam adoptadas no voto final da Conferencia, 6 necess6ria
a maioria dos dois tergos dos votos dos delegados presentes.
3.
Ao elaborar uma conveng50 ou uma recomendag50 d e
aplicag5o geral, a Conferhcia dever6 ter em considerag50 os paises nos
quais o clima, o desenvolvimento incompleto da orgartizag50 industrial ou
outras circunstdncias particulares tornam as condigbes da i n d h t r i a
essencialmente diferentes, e dever6 sugerir as modificag6es que considerar
serem adequadas para responder hs condig6es pr6prias desses paises.
4.
0 Presidente da Conferencia e o Director geral assinario dois
exemplares da conveng5o ou da recomendag50. Um desses exemplares ser5
depositado nos arquivos da Secretaria da Organizagio internacional do

Trabalho e o outro em m5os do Secretfirio geral das Naq6es Unidas. 0
Director geral comunicard uma c6pia certificada conforme da conveng50
ou da recomendag50 a cada Estado membro.
5.
Se se tratar de uma convenq5o:
a conveng50 ser&comunicada a todos os Estados membros com vista
2 sua ratificagfio;
cada Estado membro compromete-se a apresentar, dentro do prazo
de um ano a contar do final da sess5o da Conferencia (ou, se em consequhcia de circunstdncias excepcionais lhe for impossivel faz@-lo
dentro do prazo de um ano, logo que seja possivel, mas nunca mais
de dezoito meses depois do final da sess5o da ConferGncia), a conveng5o 2 autoridade ou 2s autoridades em cuja cornpetencia entra o tema,
com vista a transformd-la em lei ou a adoptar medidas de outro tipo;
os Estados membros informar50 o Director geral do Secretariado da
Organizaq50 internacional do Trabalho das medidas adoptadas em
virtude do presente artigo para apresentar a conveng5o 2 autoridade
ou 2s autoridades competentes, comunicando-lhe todas as informacbes sobre a autoridade ou as autoridades consideradas competentes
e sobre as suas decisbes;
o Estado membro que obtiver o consentimento da autoridade ou das
autoridades competentes comunicar5 a sua ratificag50 formal da conveng5o ao Director geral e adoptar6 as medidas necessdrias para tornar
efectivas as disposiq6es da citada convenq50;
se uma conveng50 n5o obtiver o consentimento da autoridade ou
das autoridades de cuja compethcia depende a sua materia, o Estado
membro niio estar6 sujeito a mais nenhuma obrigac50, a n5o ser que
ter&de enviar relatdrio ao Director geral do Secretariado da Organizag50 internacional do Trabalho, em periodos apropriados, conforme
decidir o Conselho de administraq50, sobre o estado da sua legisla@o
e sobre a sua pr&ticano que respeita 2 quest50 alvo da conveng50, especificando em que medida se deu seguimento ou se est&proposto
dar-se seguimento a qualquer disposiq50 da convenq50 por via legislativa, por via administrativa, por via de contratos colectivos ou por
qualquer outravia, e explicando as dificuldades que impedem ou
atrasam a ratificaqdo dessa convenq50;
Se se tratar de uma recomendaggo:
6.
a recomendaq50 serd comunicada a todos os Estados membros para
exame, com vista dar-lhe efeito sob forma de lei nacional ou de outra
maneira;
cada Estado membro compromete-se a apresentar, dentro do prazo
de um ano a contar do final da sess5o da Confersncia (ou, se em consequ@nciade circunstdncias excepcionais lhe for impossivel faz@-lo
dentro do prazo de um ano, logo que seja possivel, mas nunca mais
de dezoito meses depois do final da sess5o da Conferencia),a recomendag5o 2 autoridade ou 2s autoridades em cuja cornpetencia entra o
tema, com vista a transform&-laem lei ou a adoptar medldas de outro tipo;

os Estados membros informar50 o Director geral do Secretariado da
Organizagdo internacional do Trabalho das medidas adoptadas em
virtude do presente artigo para apresentar a recomendagzo A autoridade ou As autoridades competentes, comunicando-lhe todas as informafbes sobre a autoridade ou as autoridades consideradas competentes e sobre as suas decisbes;
except0
a obrigag50 de apresentar a recomenda80 2i autoridade ou
d)
As autoridades competentes, os Estados membros niio estariio sujeitos
a mais nenhuma obrigagiio, a n5o ser que teriio de enviar relat6rio ao
Director geral do Secretariado da Organizaf50 internacional do Trabalho, em periodos apropriados, conforme decidir o Conselho de administraqio, sobre o estado da sua legislag50 e sobre a sua prAtica no
que respeita i quest50 alvo da recomendaqdo, especificando em que
medida se deu seguimento ou estA proposto dar-se seguimento a
quaisquer disposiqbes da recomendaq50 e indicando as modificaqdes
dessas disposiqdes que parecem ou poderiam parecer necess6rias para
permitir a sua adopgiio ou aplicaq50.
7.
No caso de se tratar de um Estado federativo, ser5o aplicadas
as seguintes disposiqbes:
no que respeita As convenqbes e As recomendaqbes para as quais o
a)
governo federal considera que, segundo o seu sistema constitucional,
6 apropriada uma acg5o federal, as obrigaqbes do Estado federativo
ser5o as mesmas que as dos Estados membros que n5o s5o Estados
federativos;
no que respeita i s convengbes e As recomendafbes para as quais o
b)
governo federal considera que, segundo o seu sistema constitucional,
uma acg5o por parte dos Estados constituintes, das provincias ou dos
cantbes 6, sobre todos os pontos ou sobre alguns pontos, mais apropriada que uma ac@o federal, o citado governo dever5:
c)

i)

tomar, em conformidade com a sua constituig50 e as constituigbes dos Estados constituintes, das provincias ou dos cant6es
interessados, disposiqbes efectivas para que essas convengbes
ou recomendaqbes sejam, a mais tardar dentro dos dezoito meses seguindo o final da sess5o da Confercncia, apresentadas i s
autoridades apropriadas federais, ou As dos Estados constituintes, das provincias ou dos cantbes, com vista a uma acg5o legislativa ou a qualquer outra acqiio;

ii)

adoptar medidas, sob reserva do acordo dos governos dos Estados constituintes, das provincias ou dos cantbes interessados,
para estabelecer consultas peri6dicas entre, por um lado, as
autoridades federais e, por outro lado, as autoridades dos Estados constituintes, das provincias ou dos cantdes, para desenvolver dentro do Estado federativo uma ac@o coordenada destinada a dar efeito As disposiqbes dessas convenfbes e recomendagbes;

informar o Director geral do Secretariado da Organizagiio international do Trabalho, das medidas adoptadas em virtude do
presente artigo para apresentar essas convenf6es e recomendaq6es as autoridades apropriadas federais, dos Estados constituintes, das provincias ou dos cant6es, comunicando-lhe todas
as informaf6es sobre as autoridades consideradas apropriadas
e sobre as suas decis6es;
no que respeita a cada urna dessas convenf6es que n5o tiver
ratificado, enviar relat6rios ao Director geral do Secretariado
da Organizafiio internacional do Trabalho, com intervalos de
tempo apropriados, conforme decidir o Conselho de administraqiio, sobre o estado da legislaq50 e da pritica da federaf20 e
dos Estados constituintes, das provincias ou dos cant6es no
que respeita a quest20 que 6 alvo da conven@o, especificando
em que medida se deu efeito ou esti proposto dar-se efeito As
disposif6es da conveng20 por via legislativa, por via administrativa, por via de contratos colectivos ou por qualquer outra via;
no que respeita a cada uma dessas recomenda@es, enviar relat6rios ao Director geral do Secretariado da Organiza@o internacional do Trabalho, com intervalos de tempo apropriados, conforme decidir o Conselho de administrag50, sobre o estado da
legislafiio e da priitica da federas50 e dos Estados constituintes,
das provincias ou dos cant6es no que respeita a quest50 que 6
alvo da recomendaqao, especificando em que medida se deu
efeito ou est6 proposto dar-se efeito 2s disposif6es da recomenda@o e indicando as modificafdes dessas disposifbes que parecem ou poderiam parecer necessiirias para permitir a sua adop@o ou aplicagiio.
Em caso algum a adopq50 de urna convenf5o ou d e urna
recomendaq50 pela Conferhcia, ou a ratificagiio de urna convenqiio por
um Estado membro dever5o ser consideradas como afectando urna lei,
sentenfa, hiibito ou acordo que assegurem condif6es mais favoriiveis aos
trabalhadores interessados que aquelas previstas pela convenqCo ou a
recomenda@o.
Estudos gerais da comiss50 de peritos acerca das conven~deselou
recomenda$ies

Cada ano, pede-se aos governos para fornecerem ao Secretariado da
Organizag50 internacional do Trabalho relatirrios sobre o efeito dado a certas
convenqbes n5o ratificadas e a certas recomenda~desescolhidas pelo
Conselho de administrag50 (art. 19, par. 5, 6 e 7 da Constituifbo). Estes
relat6rios devem nomeadamente assinalar as dificuldades que impedem
ou atrasam a ratificaqzo de urna convenq50 e em que medida foi dado
seguimento a uma recomendaqiio. 0 s instrumentos escolhidos para ser alvo
de relatdrios referem-se normalmente a temas de actualidade. Esses
relat6rios s5o elaborados com base em formuliirios especiais, elaborados

pelo Conselho de administrag50, e permitem examinar a posiq5o de cada
pais em relag50 ao tema escolhido3.
A Comiss8o de Peritos faz uma andlise geral da leplag5o e da prAtica
nacionais com relag50 aos instrumentos sobre os quais tenham sido pedidos
relat6rios nos termos do Artigo 19 da Constituig50. Com referencia 5s
conveng6es, essa andlise abrange tanto os Estados que nbo as tenham
ratificado (baseando-se nos seus relat6rios enviados por forga do Artigo 19)
como os Estados que as tenham ratificado (baseando-se em seus relat6rios
regulares enviados por forga do Artigo 22 da Constituig80).Al6m de repassar
a legislag50 e a prdtica nacionais, a Comiss8o examina tambem as dificuldades
que, segundo os governos, se opdem 2 aplicag5o de determinadas disposig6es
e pode esclarecer o alcance dessas normas ou indicar os meios de superar os
obst6culos que se p6em 5 sua aplica@04.
0 procedimento previsto no artigo 19, pardgrafo 5, e) e 6, d), da
Constituig50 n8o constitui um procedimento de control no sentido estrito
da palavra, visto que se refere ao seguimento dado pelos Estados membros
5s convenq6es n5o ratificadas 2s recomendagdes. No entanto, na prdtica,
os estudos gerais que a Comissgo de peritos realiza todos os anos por forga
d o artigo 19 sobre os instrumentos escolhidos pelo Conselho d e
administrag80 contem uma anAlise das legislag6es nacionais e dos
comentdrios da Comiss5o de peritos sobre a conformidade destas legislag6es
corn os instrumentos em quest8o. A importgncia destes estudos aumenta
em permanhcia. Actualmente, servem de referencia para a totalidade do
sistema de aplicaqio das normas5.
Este procedimento tem um alcance geral e pode aplicar-se tanto 5s
conveng6es relativas 5 liberdade sindical como 2s demais. At4 hoje, houve
seis estudos gerais sobre as conveng6es n ~ m e r o s87 e 98. 0 ultimo foi
realizado em 1994h

3 Este parigrafo vem do memorando preparado pelo Secretariado da OrganizaqBo
internacional do Trabalho, em 1987, sobre a aFunq5o das organizaqdes de empregadores e de
trabalhadores na aplicaqdo das convenqdes e recomendaqdes da Organizaqiio internacional
do Trabalho~,pigina 3.

4 Este parigrafo vem do Manual de procedimentos em matt%a de conven@es e recomendagjes
internacionais do Trabalho,editado no lmbito de urn convenio entre o Secretariado da Organizagiio
internacional do Trabalho e o Ministerio do Trabalho do Brasil, Genebra, 1993, pigina 40.
5 Este parigrafo vem do Relatdrio 111 (Parte 4A) da Comissdo de peritos em aplicaqlo de
convenqdes e recomendaqbes, Conferencia internacional do Trabalho, 81%euni50, 1994,
partigrafo 31.
h Ver aLiberdade sindical e negociaclo colectiva*, Estudo geral dos relatdrios sobre a
ConvenqFio (nQS7) sobre a liberdade sindical e a protecqlo do direito sindical, 1948, e a
Convenqlo (ne 98) sobre o direito de sindicaliza~loe de negociaqdo colectiva, 1949; Relat6rio
111(Parte 4B) da Comissdo de peritos, Conferencia internacional do Trabalho, 81%eunilo, 1994.

C.

TEXT0 DOS ARTIGOS 22 E 23 DA CONSTITUICAO DA OIT E
OBSERVACOESE SOLICITA~OESDIRECTAS DA COMISSAO DE
PERlTOS QUANDO EXAMINA A APLICACAO DAS CONVENCOES
RATlFlCADAS

Texto dos artigos 22 e 23 da Constituiqso da OIT
Artigo 22
Cada um dos Estados membros obriga-se a apresentar ao Secretariado
da Organizag50 internacional do Trabalho um relat6rio anual sobre as
medidas que adoptou para par em execuqgo as convenqdes As quais aderiu.
Estes relat6rios ser5o redigidos da forma indicada pel0 Conselho d e
administraq50 e ter5o de conter os dados pedidos por este.

Artigo 23
1.
0 Director geral apresentarfi na reuni5o seguinte d a
Conferencia um resumo das informafdes e relat6rios que lhe foram
comunicados pelos Estados membros em cumprimento dos artigos 19 e 22.
2.
Cada Estado membro comunicarfi As organizaqdes representativas reconhecidas, para efeitos do artigo 3, c6pia das informafdes e relatdrios
transmitidos ao Director geral em cumprimento dos artigos 19 e 22.
0 sistema de solicitaqZio de relatorios aos governos7

a)

primeiros relat6rios: serfi solicitado um primeiro relatdrio pormenorizado durante o ano que segue a entrada em vigor de uma convenq5o
em determinado pais. Serfi solicitado automaticamente segundo relat6rio pormenorizado dois anos depois do primeiro, a periodicidade
dos relatdrios seguintes sera a que se aplica As convenqdes em quest50,
ficando entendido que a Comiss5o de peritos poderfi solicitar relat6rios pormenorizados n5o peri6dicos;

relat6rios bienais: depois dos primeiros relat6rios, ser5o solicitados automaticamente relatdrios detalhados cada dois anos sobre
dez convenqdes consideradas priorit5rias:
- liberdade sindical:
n" 87,98
- trabalho forqado:
n" 29,105
- igualdade de trafamento: n" 100, 111
no 122
- politica de emprego:
- inspec@o do frabalho: n" 81,129
- consulta tripartida:
no 144
0 Conselho de administraq50 pode reconsiderar periodicamente a
lista das convenfdes prioritarias.
i)

7 0 s parigrafos seguintes vem d o documento GB.25816119 d o Conselho d e
administra~io,2583 reunilo, Genebra, Novembro de 1993.

ii)

relatbrios quinquenais: a periodicidade da solicitag50 de relat6rios
serd de cinco anos no caso das outras convenqGes, repartidas
em cinco grupos com igual importhncia, de forma a que a carga
anual de trabalho seja o mais equilibrada possivel. Em principio,
solicita-se apenas um relat6rio simplificadoX. No entanto, serd
sempre solicitado relat6rio pormenorizado nos seguintes casos:
quando a Comiss5o de peritos enviou uma observaggo
ou uma solicitaqlio directa que exige resposta, ou
- . quando a Comiss5o de peritos considerar que se deve
apresentar um relat6rio pormenorizado devido 3s modificaq6es que ocorreram na legislag50 ou na prdtica de
um Estado membro e que podem afectar a aplicaqio de
uma conveng5o ratificada por esse Estado;

relatbrios n i o peribdicos: dever5o ser enviados relat6rios pormenorizados n5o peri6dicos relativos 2i aplicaq50 de qualquer conveng50 ratificada nos seguintes casos:
quando a Comiss5o de peritos o solicitar, por iniciativa pr6pria
i)
ou por iniciativa da Comiss5o de aplicaq50 de normas da Conferencia;
quando
se solicita 21 Comiss50 de peritos para dar seguimento
ii)
aos procedimentos iniciados em virtude dos artigos 24 e 26 da
Constituiqiio ou perante o Cornit6 de liberdade sindical;
iii)
como consequ@nciade coment5rios apresentados por organizaq6es nacionais ou internacionais de empregadores ou de trabalhadores, quando a Comiss5o de peritos considera que os comentiirios de resposta dos governos, ou a falta de comentdrios,
justifica o envio de relat6rios pormenorizados;
quando n2o se entregou o relatdrio ou a resposta correspondeniv)
te aos coment5rios dos 6rg5os de control, pede-se automaticamente um relat6rio pormenorizado no ano seguinte. Se se continua a n5o receber resposta, ou a resposta 6 claramente insuficiente, a Comiss5o de peritos pode proceder ao exame da situaq5o com base nas informaqbes disponiveis;

c)

8

0 s relat6rios simplificados s6 conterio informaqdes sobre os seguintes pontos:

1.
Modificaqdes o u continuidade da 1egislaqBo e da pritica relativas h aplicaqio
da convenqlo e, e m caso d e modificaqdes, informaqio acerca da sua natureza e dos seus efeitos.

2.
S e necessirio, i n f o r m a q i o estatistica ( p o r e x e m p l o , relativamente hs
Convenqdes nlimeros 102 e 160) o u outro tipo d e informaqdes e comunicaqdes, quando a
convenq5o e m causa o exige.
3.
IndicaqZo das organizaqdes d e empregadores e d e trabalhadores As quais foram
enviadas c6pias d o relat6rio simplificado.
4.
Comentirios recebidos das organizaqdes d e empregadores e d e trabalhadores
i s quais foram enviadas c6pias d o relat6rio simplificado.

d)

isenqio de relat6rios: ndo se solicita nenhum relat6rio acerca das convenq6es que j i n5o correspondem a necessidades actuais, sob reserva
das condiqbes e garantias adoptadas pel0 Conselho de administrac50
na sua 229Qeunido (Fevereiro-Marqode 1985)'. Actualmente, entram
nesta categoria 21 convenqbes: as nfimeros 15,20,21,28,30,34,35,
36, 37, 38, 39, 40, 43, 48, 49, 50, 64, 65, 67/86 e 104.0 Conselho de
administraqfio poderi rever periodicamente a lista das convenqbes
acerca das quais j i nFio se solicitam relat6rios.

Participaqgo das organiza$Bes de trabalhadores e de ernpregadores na
aplicaqgo das normas da OIT pelos seus comentarios enviados a comiss5o
de peritos"'
0 s governos interessados devem enviar As organizaqbes d e
empregadores e de trabalhadores mais representativas de cada pais c6pia
de todas as informaqbes e relat6rios que tenham comunicado ao Secretariado
da OrganizaqFio internacional do Trabalho, de acordo com o artigo 23,
parigrafo 2, da Constituiqdo da OIT. Isto inclui as informaqbes comunicadas
ao Secretariado sobre as medidas adoptadas para apresentar as convengbes
e recomendaqbes As autoridades nacionais competentes, os relat6rios sobre
a aplicaqFio das convengbes ratificadas e os relat6rios sobre as convenqbes
n5o ratificadas e as recomendaqbes.
0 s formulirios de relatdrio aos quais se referem os artigos 19
(relat6rios sobre as convengbes n5o ratificadas) e 22 (relat6rios sobre as
convenqbes ratificadas e as recomendagBes) da ConstituiqFio da OIT, assim

Documento GB.229/10/19, paragrafo 4:
s e a situaglo evoluir de tal forma que uma das conven~desvolta a tornar-se importante,
o Conselho de administrag50 poderia voltar a pedir a apresentagBo de relatdrios pormenorizados sobre a sua aplica@o;

Y

n)

b)

as organizaqbes de empregadores e de trabalhadores teriam a liberdade d e apresentar
comentirios sobre os problemas surgidos nos dominios abrangidos pelas convenqdes
em questbo. Segundo os procedimentos estabelecidos, estes comentirios seriam examinados pela ComissHo de peritos em aplica@o de conven@es e recomendaqdes, que
poderia pedir as informaqdes consideradas apropriadas (incluindo um rela t6rio pormenorizado);

c)

baseando-se nas informaqbes fornecidas nos relatdrios gerais ou naquelas que chegaram ao seu conhecimento de qualquer outra forma (por exemplo, os textos legislativos),
a ComissBo de peritos poderia, livremente e em qualquer momento, apresentar comentirios e pedir informaqdes sobre a aplicagio das convenfdes em causa, incluindo a solicitaqiio de um relatdrio pormenorizado;

d)

permaneceria vigente o direito de invocar as disposiqdes constitucionais relativas B
apresentaqBo de reclamafdes e queixas (artigos 24 e 26) acerca das convenqdes em
questso.

l o 0 s padgrafos seguintes vGm d o memorando preparado pelo Secretariado da OrganizaqHo internacional d o Trabalho, em 1987, sobre a ((Fung50das organizaqdes d e empregadores
e d e trabalhadores na aplicaqCo das convenqdes e recomendaqbes da OrganizaqHo internacional
d o Trabalho,,, piginas 3 a 5.

como o memorando sobre a obrigaqgo de apresentar as convenq6es e
recomendag6es as autoridades competentes, contem perguntas nas quais
se pede aos governos para indicarem as organizaq6es de empregadores e
de trabalhadores representativas As quais enviaram cdpias das informaq6es
e dos relat6rios pertinentes, conforme disposto no artigo 23, parbgrafo 2,
da Constituiq50 da OIT Em caso de omissdo por parte de um governo, a
OIT, a pedido da Comissdo de peritos, envia uma insistencia ao governo
interessado para lhe assinalar a omiss5o e lhe perguntar se enviou c6pias
dos relatdrios As organiza~6esrepresentativas, assim como, em caso afirmativo, os seus nomes. Se, apesar desta insisthcia, um governo persiste em
1150 cumprir o requisito anterior, a Comiss5o de peritos pode formular um
comentbrio, habitualmente sob a forma de solicitaq50 directa, para chamar
a atens50 para este assunto e manifestar a sua esperanqa que, de futuro,
todos os relatdrios indicar50 os nomes das organizaqdes de empregadores e
de trabalhadores representativas As quais se enviaram c6pias das informaq6es e dos relat6rios.
Tambem figura nos formulirios de relatdrio e do memorando uma
pergunta pedindo aos governos para indicarem se as organizaq6es de empregadores e de trabalhadores interessadas formularam observaqbes e para
enviarem c6pias delas ?
.I OIT, junto com quaisquer outros comentirios que
o governo considere uteis. Conv6m destacar que esta pergunta se refere
em termos gerais as organizaq6es interessadas e n9o exclusivamente As mais
representativas, aludidas no texto do artigo 23, parfigrafo 2, da ConstituiqBo
da OIT As confederaf6es centrais nacionais, as federaq6es de sectores de
actividade especificos, as organizaq6es regonais ou locais, e ate os sindicatos
de uma ou vArias fbbricas, podem estar legitimamente interessados em apresentar os seus comentbrios. As organizaq6esprofissionais internacionais com
estatuto consultivo na OIT, ou sem ele, ter5o igualmente o direito de formular
comentbrios sobre a medida em que as normas da OIT foram postas em
execuqio.
As observaq6es podem ser formuladas em qualquer momento e n5o
s6 em relac50 com os relatdrios dos governos. As que foram formuladas por
organizaqbes internacionais transmitem-se directamente B OIT, enquanto
as que vGm das organizaq6es nacionais s5o transmitidas quer directamente,
quer por intermedio dos governos. Neste Ciltimo caso, os governos incluemnas habitualmente no relatdrio destinado A OIT Em caso de transmiss50
directa B OIT, as observaqdes tamb6m s5o comunicadas aos governos para
que estes possam formular os comentbrios considerados convenientes.
A fim de acelerar o exame das observaqbes enviadas pelas organizaq6es de empregadores e de trabalhadores, a Comiss90 de peritos costuma
examini-las logo que recebe os comentirios do governo, independentemente
do relatdrio enviado por este sobre a convenq50. A Comiss5o de peritos
examina tambem o fundamento das observaq6es se o governo nio envia os
seus comentirios dentro de um prazo razodvel.
No fim deste exame, as possibilidades sdo vhrias. A Comiss5o de
peritos pode decidir que as informaqbes enviadas pela organizaq90 de
empregadores ou de trabalhadores constitui por si mesma uma base sufici-

ente para formular comenthrios sobre a aplicaqfio da convenqfio em causa
no pais interessado. Nalguns casos, a Comissfio considera que a situaqfio
analisada n5o 6 incompativel com as disposiq6es da convenqfio, ou que as
dificuldades mencionadas nfio entram na sua esfera de cornpetencia. Em
muitos casos, a Comissfio pede ao governo interessado para fornecer mais
informaq6es sobre o problema apresentado. Alem disso, a Comissfio tambem
recomendou frequentemente que, baseando-se nas informaq6es prestadas
por uma organizaqfio profissional, o governo adopte medidas adequadas
para corrigir as deficiencias observadas. Posteriormente, pade tomar nota
das garantias propostas pel0 governo, assim como das medidas adoptadas,
incluindo as emendas 21 legislagfio.
0 s comenthrios formulados pela Comissfio de peritos podem,
conforme o caso, tomar a forma de observag6es ou de solicitaq6es directas.
A Comiss5o envia solicitaq6es directas quando o problema surgido 6 de tip0
eminentemente tkcnico, quando tem uma importincia secundhria ou
quando a Comissfio deseja que se esclareqam certos pontos antes de se
pronunciar. Por sua vez, recorre i s observag6es nos casos em que surgem
problemas de interesse geral ou de grande importincia.
0 s comenthrios das organizag6esde empregadores e de trabalhadores
podem referir-se i legislaq50 ou 2 regulamentaqfio que deu efeito i s
convenq6es. Quando a conveng5o se pode aplicar por outros meios
(principalmente por meio de convenq6es colectivas), na falta de legislaqfio,
as organizaq6es de empregadores e de trabalhadores encontram-se em
posiq5o mais favorivel que qualquer outra pessoa para se assegurarem que
estes outros mbtodos de aplicaqfio existem realmente e que sfio utilizados.
Desta forma, alem das disposiq6es e procedimentos constitucionais d e
carticter mais geral da OIT, a grande maioria das convenq6es preve consulta
ou colaboraqfio corn os representantes dos empregadores e dos trabalhadores, a fim de as par em execuq50. Esta necessidade de cooperaq50 efectiva
entre as autoridades ptiblicas, por um lado, e as organizaqbes de empregadores e de trabalhadores, por outro lado, esth tambem realqada em diversas
recomendag6es da OIT.
E frequente que a legislaqfio, a regulamentaqfio ou as convenq6es
colectivas nfio sejam suficientespor si mesmas para assegurar o cumprimento
efectivo das Formas nacionais e internacionais. Por conseguinte, os
comenthrios das organizaq6es representativas sobre a forma em que essas
medidas se aplicam realmente sfio sumamente importantes. 0 papel destas
organizag6es difere naturalmente, conforme o cumprimento das disposiq6es
de uma convenq50 compita directamente ou nfio aos empregadores e aos
trabalhadores.

COMISSAO DE APLICAGAO
DAS NORMAS DA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DO TRABALHO

A.

INTRODUGAO
0 relat6rio da Comissdo de peritos serve de base para os debates da
Comissdo tripartida que a Conferencia internacional do Trabalho designa
cada ano para examinar a aplicaggo das convengbes e recomendagbes. 0
contelido do relat6rio 6 por conseguinte primordial para as organizag6es
de empregadores e de trabalhadores. Com o objectivo de utilizar o melhor
possivel o tempo limitado de que dispbe, a Comissdo de aplicagdo das
convengbes e recomendagbes da Conferencia escolhe os pontos do relat6rio
da Comissdo de peritos que merecem um cuidado especial da sua parte. 0 s
membros empregadores e trabalhadores que participam na comissHo podem
questionar a forma como os diversos Estados membros cumprem as suas
obrigaqbes constitucionais relativas i s normas internacionais do trabalho
(envio de relat6rios, submissdo, etc.). 0 s grupos dos empregadores e dos
trabalhadores determinam com frequhcia a sua posigdo durante reuni6es
de grupo e o dihlogo corn o governo em causa que dai resulta 6 fielmente
reproduzido n o relat6rio que a comissdo apresenta ao plendrio da
Conferhcia. A participaggo dos membros trabalhadores e empregadores
pode por conseguinte criar as bases para uma melhor aplicagdo futura das
normas internacionais do trabalho nos casos examinados' .

I

Este parigrafo provem d o memorando preparado pelo Secretariado geral da OIT em

1987, sobre o "Papel das organiza@es de ernpregadores e de trabalhadores nn aplicapio das conven@s r
recornenda~6esda Ouganizapio iinternncional do Trabalho", D-40-1987, p. 6. 0 s paragrafos seguintes
foram extraidos d o Manual de procedimentos em materia de convenqks e recomendagdes internacionais d o Trabalho, OrganizaqBo internacional do Trabalho, Genebra, 1993, paginas 30 a
33.

A Comiss5o da Conferencia 6 uma comiss5o tripartida de representantes dos governos, de empregadores e de trabalhadores. E criada a cada
ano pela Conferencia. Seus votos devem ser equilibrados para se obter a
igualdade entre os tr@sgrupos.
A ComissFio elege um presidente e dois vice-presidentes escolhidos
de cada urn dos tr@sgrupos; elege tamb6m um ou mais suplentes.
ApQ o exame independente e tecnico, em base documental, levado
a efeito pela Comissdo de peritos, as reuni6es da Comiss50 da Conferencia
oferecem uma oportunidade aos representantes governamentais,
empregadores e trabalhadores de examinar conjuntamente a maneira como
os Estados cumprem suas obrigag6es estabelecidas nas conveng6es e recomenda~6esou com elas relacionadas. Em particular, os governos podem
ampliar a informaq50 anteriormente enviada, a fim de demonstrar que
cumprem suas obrigacbes ou de indicar as medidas suplementares que
pretendem tomar nesse sentido, assim como chamar a atenc5o para as dificuldades que t@mencontrado no cumprimento de suas obrigag6es e buscar
oriental50 ~ t isobre
l
como superar essas dificuldades.
As atribuiq6es da ComissFio da Conferencia consistem em examinar:
as medidas adoptadas pelos Estados membros para fazer cumprir as
a)
disposig6es das conven@es de que fagam parte, assim como as inforrna~despor eles prestadas sobre o resultado das fiscalizaq6es;
as informaqdes e relat6rios referentes Bs convenq6es e recomendag6es
b)
enviados pelos Estados membros nos termos do artigo 19 da Constituiqbo;
as medidas adoptadas pelos Estados membros de acordo corn o artigo
C)
35 da Constituiqiio,
e em apesentar um relat6rio B Conferencia.
0 relat6rio da Comiss5o 6 apresentado B Conferhcia e 6 object0 de
discuss50 em plenirio, proporcionando assim a oportunidade aos delegados
de voltar a chamar a atenl5o para os pontos mais destacados do trabalho
da Comiss50. 0 relat6rio 6 publicado como apendice B Acta da Conferencia.
E publicado tamb6m em separata e distribuido aos governos. Chama-se a
atenqFio dos governos para quaisquer pontos essenciais levantados pela
Comiss50, para que os considerem, assim como para a discuss50 da Comiss5o
sobre os casos individuais, de forma a ser tornados na devida conta na
preparaqgo dos relat6rios seguintes.
Mediante a sua representac50 na Conferencia e a sua participag50
efectiva nos trabalhos da Comissiio da Conferencia, as organizaq6es de
empregadores e de trabalhadores podem levantar quaisquer pontos de
interesse com relac50 ao cumprimento das obrigaq6es estabelecidas nas
convenq6es e recomendaq6es ou com elas relacionadas.

B.

ARTIGO 7 DO REGULAMENTO DA CONFERENCIA
INTERNACIONALDO TRABALHO

Artigo 7
Comissio de aplicapio das conven@es e recomendaq?es
A Conferencia institui, logo que possivel, uma comissiio que
1.
serfi encarregada de examinar:
as medidas adoptadas pelos Estados membros para fazer cumprir as
a)
disposig6es das conveng6es de que fagam parte, assim como as informag6es por eles prestadas sobre o resultado das fiscalizaq6es;
as informaq6es e relat6rios referentes As convenqbes e recomendag6es
b)
enviados pelos Estados membros nos termos do artigo 19 da Constituigiio;
as medidas adoptadas pelos Estados membros de acordo com o artigo
c)
35 da Constituigiio.
2.
A comissHo apresenta um relat6rio h Conferencia.
C.

HISTORICO E FUNCIONAMENTO
DA COMISSAO DE APLICAGAO DAS NORMAS2
Foram adoptadas convenq6es internacionais do trabalho a partir da
primeira reuniiio da Conferhcia internacional do Trabalho, em 1919.Alguns
anos depois, o nfimero crescente de ratificag6es provocou um aumento
importante do numero de relat6rios anuais. Foi necessario reconhecer a
evidencia que a prdpria Confer@nciajfi niio podia examinar esses relat6rios
em plenhrio. Com efeito, o aumento do nGmero de relat6rios anuais teria
exigido a totalidade d o tempo de que a Conferencia dispunha, em
detriment0 da elaboragso das normas e das outras tarefas de que estava
encarregada. Alem disso, a complexidade crescente dos problemas juridicos
causados pela aplicagiio das convenq6es tornou necessario prever uma
instincia tecnica de control. Este orgiio devia ocupar-se do exame juridico
dos relatbrios, ao abrigo da influencia dos interesses de grupo que se teriam
inevitavelmente manifestado no seio da Conferencia devido A sua
composiqiio tripartida. Foi assim que se instaurou a primeira adaptagiio dos
mecanismos de control: a ConferGncia, por uma resolug20 adoptada em
1926, decidiu a criagiio de uma comissiio de aplicaqiio das convenq6es e
recomendaq6es da Conferhcia (chamada adiante a Comissiio das normas
da Conferhcia), assim como de uma Comissiio de peritos em aplica@o de
conveng6es e recomendag6es. 0 s membros desta filtima comissgo n5o sCo
designados pelos governos, mas sim pelo Conselho de administragiio, por
proposta do Director geral. Est6 encarregada, com o apoio tecnico d o
Departamento das normas internacionais do trabalho, do exame juridico
dos relat6rios governamentais, bem como, se necessfirio, das observaq6es
formuladas pelas organizag6es de empregadores e de trabalhadores. 0 s
2 0 s trCs parigrafos seguintes figuram no Relatbrio 111(Parte 44) da Comiss&ode peritos,
Conferhcia internacional do Trabalho, 81+euni80, parigrafos 25 a 27.
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coment6rios mais importantes da Comiss5o de peritos, designados pelo
termo de "observafdes", s5o publicados e comunicados i Conferencia, que
os transmite por sua vez i Comiss5o das normas. Esta comiss5o examinaos, com a participaq50 dos governos em causa e d e delegados das
organizafdes nacionais de empregadores e de trabalhadores.
Com o correr do tempo, esta pr6tica foi-se afirmando e certas pessoas
consideram uma tradif5o intangivel que a Comiss5o das normas s6 trate de
casos previamente examinados pela ComissHo de peritos. A Comiss5o das
normas da Conferencia nunca funcionou como instsncia de revis50 ou de
recurso em relac50 6 Comiss5o de peritos. As funfdes destes dois 6rg5os
s5o diferentes: a Comiss5o de peritos procede ao control t6cnic0, enquanto
a Comiss5o das normas da Conferencia permite um didogo direct0 entre
governos, empregadores e trabalhadores e pode, eventualmente, mobilizar
a opini5o ptiblica internacional.
Nenhum destes 6rg5os de control tem cornpetencia para impor
qualquer tip0 de sanqdes. Mas nem por isso as suas conclusdes deixam de
ser consideradas frequentemente sanqdes politicas ou morais. Estes dois
6rg5os de control completam-se eficientemente, pois a Comiss5o de peritos
efectua um exame tecnico e imparcial dos casos e a Comiss5o das normas,
cujas conclusdes s5o apresentadas ao plen6rio da Conferencia, proporciona
o peso politico e o prestigio de um f6rum internacional em que os governos,
os empregadores e os trabalhadores podem falar livremente.
D.

METODOSDE TRABALHO DA COMISSAO
DE APLICAGAO DAS NORMAS

Mandato da Comiss5o
Em conformidade com o seu mandato, definido n o artigo 7 d o
regulamento da Conferencia, a Comiss5o est6 encarregada de examinar:
as medidas adoptadas pelos Estados membros para fazer cumprir as
a)
disposiqdes das convenqdes de que facam parte, assim como as informafdes por eles prestadas sobre o resultado das fiscalizaqdes;
as informafdes e relat6rios referentes i s convenfdes e recomendafdes
b)
enviados pelos Estados membros nos termos do artigo 19 da Constituif5o;
as
medidas adoptadas pelos Estados membros de acordo com o artigo
C)
35 da Constituifiio
Documentos de trabalho
RelaMrio da Comissio de peritos
A.
0 documento de trabalho fundamental da Comiss5o 6 o relat6rio da
Comiss5o de peritos em aplicaq5o de convenfdes e recomendafdes (Relat6rio
111, parte 4 A e B), impress0 em dois volumes.
0 volume A do relat6rio cont6m em primeira parte o relat6rio geral
da ComissSo e, em segunda e terceira partes, as observafdes da Comiss5o

acerca da aplicaqiio das convenq6es ratificadas, bem como a apresentaciio
das convenq6es e recomendaq6es i s autoridades competentes dos Estados
membros. Encontra-se no inicio do relatdrio um indice por pais dessas
observaq6es.
Convem recordar que, no relativo i s convenq6es ratificadas, o trabalho
da Comissiio de peritos est5 baseado nos relatdrios dos governos. Segundo
o procedimento relativo ao envio de relatdrios pormenorizados, aprovado
pel0 Conselho de administraggo em Novembro de 1993,k possivel solicitar
relatdrios pormenorizados com intervalos de um, dois ou cinco anos.
Algumas das observaf6es contem notas de fundo de pAgina em que
se pede ao governo em causa para comunicar um relatdrio pormenorizado
antes do ano em que um relatdrio sobre a convenqgo em causa se devia
apresentar normalmente e/ou para fornecer informaf6es completas i
Conferencia. Conforme a sua prAtica habitual, a Conferencia tamb6m pode
desejar receber dos governos informaq6es sobre outras observafbes
apresentadas pela Comissiio.
Alem das observafbes contidas no seu relatdrio, a Comissiio de peritos
apresentou, como nos anos anteriores, pedidos directos, que o Secetariado
geral comunica em seu nome aos governos. Encontra-se no inicio do volume
A uma lista desses pedidos directos.
0 volume B do relatdrio contern um estudo geral da Comiss5o de
peritos.
B.

Resumos dos relat6rios
0 Relatdrio I11 (partes 1,2 e 3) contem um resumo das informac6es a
que se referiram os trabalhos da Comissiio de peritos, ou seja:
informaf6es relativas aos relatdrios apresentados pelos goveri)
nos acerca das convenq6es ratificadas (artigos 22 e 35 da ConstituiqBo);
informaq6es relativas aos relatdrios apresentados pelos goverii)
nos acerca de certas convenq6es e/ou recomenda@es3 (artigo
19 da Constituifiio);
resumos das informaqbes apresentadas pelos governos acerca
iii)
da apresentaqiio 5s autoridades competentes das convenq6es
e recomendac6es adoptadas pela Conferencia (artigo 19 da
Constituiqfio).

C.

Outras inforrnaq5es
Albm disso, i medida que o Secretariado vai recebendo informaq6es
pertinentes, preparam-se e distribuem-se documentos contendo a substincia:
das respostas escritas dos governos i s observaq6es da Comiss%o
i)
de peritos;
3

Trata-se dos instrumentos a que se refere o Estudo geral.

ii)

das informaqdes complementares chegadas ao Secretariado geral depois da reuniiio da Comissiio de peritos.

Composi@o da ComissZo, direito de participar
nos seus trabalhos, procedimento de voto

Rege estes pontos o Regulamento das comiss6es da ConferGncia, constituido pela sec~iioH da parte I1 do Regulamento da Conferencia internacional do Trabalho.
Ordem dos trabalhos
A.
Discussiio geral
1.
Temas gerais. cada ano, a ComissZo procede a uma discussdo
geral baseada essencialmente no relat6rio geral da Comissiio de peritos
(Relat6rio 111, Parte $A).

2.
Estudo geral. Em conformidade com a sua pritica habitual, a
Comissdo desejarti seguramente discutir do estudo geral da ComissZo de
peritos (Relat6rio 111, Parte 4B).

B.

Discussiio das observapks
Na segunda parte do seu relat6ri0, a Comissdo de peritos apresenta
observaqdes sobre a forma em que diversos governos cumprem as suas
obrigaqbes. 0 s governos em causa podem responder por escrito ou
oralmente.
Com o intuit0 de acelerar os trabalhos da ComissZo, 6 tradicional que

a Mesa da comiss5o escolha as observaqdes a respeito das quais se poderia
pedir a alguns membros governamentais para darem informaqbes &
Comissiio. 0 project0 de lista de observaqdes assim escolhidas pela Mesa 6
apresentado 2 Comissdo para aprova~iioe os membros desta podem ent%o
propor que se acrescentem outros casos 2i lista.

1.
Respostas por escrito. As respostas por escrito dos governos siio
reproduzidas em documentos que se distribuem 2i Comissiio. Ap6s ter
passado tempo suficiente - pel0 menos 24 horas - desde a distribuiqgo de
cada documento, os membros da Comissiio que desejam apresentar
comenttirios sobre as informaq6es contidas nesse documento comunicam o
facto ao Presidente e o representante do govern0 em causa teri a possibilidade de fornecer os esclarecimentos necessirios (ver, adiante, as respostas
orais).
2.
Respostas orais. Segundo o procedimento tradicionalmente
seguido, os representantes dos governos que niio siio membros da Comissiio
sdo informados da evoluqho dos trabalhos da Comissiio e da data em que
podem ser ouvidos:

a)

pel0 Boletim dihrio;

b)

por carta que lhes 6 enviada individualmente pel0 Presidente da Comissdo.

Para evitar qualquer perda de tempo, os representantes dos governos
que n i o sio membros da Comiss5o t6m tradicionalmente prioridade para ser
ouvidos no inicio de cada sessSo.
Se um representante governamental fizer uma declaragfio oral, os
membros da Comissfio t@ma possibilidade de apresentar as suas observagdes
quando esse representante tiver terminado a sua apresentagfio sobre uma
conveng5o ou urn tema determinado.
Actas
0 secretariado prepara as actas das reunides em ingl@s,franc& e espanhol. A Comissfio adoptou a prfitica de aceitar correcgdes das actas das
reunides antes da respectiva aprovag50, que deveria ter lugar no mais tardar
36 horas ap6s estar disponivel. Para evitar atrasos na preparagio do relat6rio
da ComissFio, nfio 6 possivel aceitar nenhuma correcgfio depois da aprovagfio
das actas.
C.

As actas s5o um resumo dos debates e n i o devem ser consideradas
uma reprodug50 literal das intervengdes. Pede-se por conseguinte aos
oradores de limitar as suas correcgdes A eliminagfio dos erros e de nfio pedir
a insergio de textos compridos suplementares. Para ajudar o secretariado a
assegurar a exactid50 das actas, seria conveniente que os delegados, sempre
que possivel, entregassem uma c6pia das suas declaragdes ao secretariado.

D.

Problemas c casos especiais
Nos casos em que os governos parecem ter encontrado graves
dificuldades para cumprir as suas obrigagdes, a Comissfio decidiu, na 663
reunifio da Conferencia (1980), proceder da seguinte forma:
Falta de envio de relat6rios ou de i n f o r m a p k
As diversas formas de falta de envio de informagbes serfio expressas
narrativamente em parfigrafos separados no final das secgdes correspondentes do relatbrio, que incluirio indicagdes acerca de todas as explicag6es de dificuldades fornecidas pelos governos em causa. A Comissio adoptou os seguintes criterios para determinar os casos que se devem mencionar:
nfio foi fornecido nenhum relat6rio sobre as convengdes ratificadas
durante os dois hltimos anos;
1.

-

os primeiros relatdrios sobre convengdesratificadas n5o foram fornecidos durante pel0 menos dois anos;

-

n5o foi fornecido durante os hltimos cinco anos nenhum dos relatdrios
sobre convengdes n5o ratificadas ou recomendagdes, pedidos em virtude do artigo 19, parfigrafos 5,6 e 7, da Constituig50;
nfio foi fornecida nenhuma informag50 indicando que se tomaram
medidas para apresentar As autoridades competentes as convenqdes
e recomendagdes adoptadas durante as sete hltimas reunides da Conferhcia, em conformidade com o artigo 19 da Constituigio;

-

-

-

n5o se recebeu nenhuma informag50 relativa 21 totalidade ou h maior
parte das observagdes ou dos pedidos directos da Comiss5o de peritos
para os quais se pedia uma resposta durante o period0 considerado;
o governo n5o indicou durante os tr@sliltimos anos as organizagdes
representativas de empregadores e de trabalhadores hs quais se devem comunicar, em conformidade com o artigo 23(2) da Constituiq50,
c6pias dos relat6rios e das informag6es enviadas B OIT em virtude
dos artigos 19 e 22;
o governo absteve-se, apesar de pedidos reiterados da Comisszo da
Confer@ncia,de tomar parte na discuss50 relativa ao seu pais4
2.

Aplicapio das convenq6es ratificadas
0 relat6rio conterfi uma secg5o denominada "Aplicag50 das
conven@es ratificadas", na qua1 a Comiss5o chama a atens50 da ConferSncia
para:
os casos de progress0 em que os governos introduziram modificagdes
na sua legislagPo e na sua prhtica, para eliminar as divergencias anteriormente debatidas pela Comisszo;
as discussdes que manteve no relativo a certos casos mencionados
nos parhgrafos especiais;
os casos de falta continua, durante vfirios anos, de eliminaqiio de graves deficiencias na aplicagiio de convengdes ratificadas, de que a Comiss50 tinha debatido anteriormente.

-

-

4
Na 73"eunilo da Conferencia (1987), a Comisslo decidiu que, para assegurar o respeito deste crit6ri0, se aplicariam as seguintes medidas:

-

como at6 agora, depois de ter elaborado a lista dos casos sobre os quais se pode pedir
os delegados governamentais para fornecerem informacdes h Comisslo, esta far6 o
pedido por escrito aos governos dos paises em causa e o Boletim diriio mencionarl
regularmente esses paises;
t r b dias antes do final da discussgo dos casos individuais, o Presidente da Comissao
pediri ao Secretlrio da Conferhcia que anuncie diariamente os nomes dos paises cujos representantes ainda ngo responderam ao pedido, pedindo-lhes com insistCncia
que o faqam em quanto antes;
no liltimo dia da discusslo dos casos individuais, a Comisslo tratarl os casos em que
os governos nlo responderam ao pedido. 0 objectivo consiste nlo em tratar o m6rio
dos casos, mas sim em realcar no relat6rio a importincia dos temas abordados e as
medidas a adoptar para retomar o dillogo. 0 relat6rio mencionarl, pais por pais, esses
casos.

