
 

UNCLASSIFIED 

Conclusões do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos Sobre as Piores Formas de 

Trabalho Infantil relativamente ao ano de 2018 

 

Em 2018, São Tomé e Príncipe fez um avanço moderado nos esforços para eliminar as piores 

formas de trabalho infantil. O governo adoptou uma nova Lei de Trabalho, que inclui uma lista 

de trabalhos perigosos e proibidos para crianças. Além disso, foi adotada a nova Lei do Sistema 

de Ensino Básico, alargando a idade do ensino obrigatório para 15 anos. O governo também 

continuou a disponibilizar  recursos para apoiar os centros que visam impedir o trabalho infantil 

e manter as crianças na escola. No entanto, as crianças em São Tomé e Príncipe se envolvem nas 

piores formas de trabalho infantil no que concerne a exploração sexual comercial. As crianças 

também realizam tarefas perigosas na agricultura. Reduzidos recursos financeiros limitam a 

capacidade das instituições na aplicação e cumprimento das leis concernentes ao trabalho 

infantil. O Plano de Ação Nacional para a Eliminação do Trabalho Infantil não foi implementado 

devido à falta de financiamento. Outrossim, identificou-se uma falta de programas vocacionados 

para crianças envolvidas na agricultura. 

 

Com base no relatório acima, foram identificadas ações recomendadas que ajudariam a promover 

a eliminação do trabalho infantil em São Tomé e Príncipe: 

 

Enquadramento 

jurídico  

Ratificar o Protocolo Facultativo das Nações Unidas relativo 

à Venda de Crianças, Prostituição Infantil e Pornografia 

Infantil 

2014 – 2018 

 

Garantir que a lei proíba criminalmente o recrutamento de 

crianças menores de 18 anos por grupos armados não 

estatais. 

2016 – 2018 

 

Garantir que a idade mínima de 15 anos para ingresso no 

mundo de trabalho se aplique à todas as crianças. 

2018 

Adotar legislação que defina atividades, condições e número 

de horas permitidas para trabalhos leves. 

2018 

Aplicação da 

Lei 

Fortalecer a inspeção do trabalho dando início às inspeções 

direcionadas e baseadas  na análise de dados relacionados 

aos setores propensos a riscos e padrões de incidentes 

graves. 

2017 – 2018 

 

Fornecer aos inspetores e investigadores treinamento 

apropriado; equipar os inspectores de trabalho com  

recursos necessários para realização das inspeções. 

2009 – 2018 

 

Publicar informações sobre financiamento da inspeção de 

trabalho e número de inspeções realizadas nos locais de 

trabalho. 

2018 

 

Coordenação Certificar que o Comité Anti-Trabalho Infantil esteja ativo. 2018 

Políticas 

governamentais 

Garantir que o Plano de Acção Nacional para a Eliminação 

do Trabalho Infantil tenha recursos suficientes para a sua 

implementação. 

2018 

 

Programas 

sociais 

Implementar programas que visem especificamente crianças 

envolvidas na agricultura. 

2010 – 2018 

 


