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Departamento de Trabalho dos EUA  

Conclusões sobre as Piores Formas de Trabalho Infantil – 2018 

 

Cabo Verde 

Em 2018, Cabo Verde fez um avanço moderado nos seus esforços de eliminar as piores formas 
de trabalho infantil. O governo aprovou e publicou o seu primeiro Plano de Acção Nacional para 
o Combate ao Tráfico de Pessoas e actualizou a Legislação Educacional para ampliar o ensino 
gratuito até ao oitavo ano de escolaridade. Em Julho, o governo nacional estabeleceu o 
Observatório de Monitorização e Identificação Rápida de Situações de Tráfico de Seres 
Humanos, um importante órgão de coordenação criado para responder a todas as situações de 
tráfico de seres humanos em todo o arquipélago, que se reuniu duas vezes durante o ano. No 
entanto, as crianças em Cabo Verde estão envolvidas nas piores formas de trabalho infantil, 
incluindo a exploração sexual comercial. As crianças também desempenham trabalhos 
perigosos na agricultura. As autoridades de aplicação da lei carecem de recursos necessários 
para dar seguimento a investigações e a comunicação entre as agências de aplicação da lei é 
limitada.  Ademais, os programas sociais de auxílio às crianças envolvidas no trabalho agrícola e 
doméstico não são suficientes para fazer face à dimensão deste problema. 

Com base no relatório, sugerem-se acções que avançariam a eliminação do trabalho infantil, 
incluindo as suas piores formas, em Cabo Verde. 

Área Acção sugerida 
Ano(s) 
sugerido(s) 

Quadro 
jurídico 

Prescrever a quantidade de horas por semana e as condições em 
que é permitido realizar trabalhos leves. 

2015 – 
2018 

Fiscalização Certificar-se de que o Inspector-Geral do Trabalho receba 
recursos adequados para fazer aplicar a legislação relativa ao 
trabalho infantil em todas as ilhas, incluindo o sector informal.  

2014 – 
2018 

Garantir que a Polícia Nacional e a Polícia Judicial tenham 
recursos financeiros e humanos adequados para dar seguimento 
a casos relacionados com trabalho infantil e que todas as ilhas 
habitadas contem com a presença de Polícia Judicial. 

2018 

Garantir o intercâmbio de informações entre as agências de 
aplicação da lei para uma melhor coordenação dos casos activos 
de trabalho infantil.  

2018 

Desenvolver um sistema para compilar e partilhar dados 
abrangentes relativos à aplicação da lei de combate ao tráfico e 
identificação de vítimas entre agências. 

2018 

Realizar actividades de sensibilização relacionadas com o tráfico 2018 
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Área Acção sugerida 
Ano(s) 
sugerido(s) 

humano, nomeadamente sobre turismo sexual em todas as ilhas. 

Divulgar publicamente os dados relativos à aplicação da lei, 
designadamente informações sobre o número de violações de 
trabalho infantil identificadas, penalidades impostas e cobradas, 
investigações criminais levadas a cabo, condenações 
pronunciadas, e se houve violações impostas relacionadas com as 
piores formas de trabalho infantil.  

2011 – 
2018 

Coordenação Garantir que a Comissão Nacional para a Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil em Cabo Verde esté activa e apta a executar 
o seu  mandato. 

2018 

Garantir que o Comité Nacional de Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes esté activo e apto a 
executar o seu  mandato. 

2018 

Programas 
sociais 

Instituir programas voltados ao trabalho infantil na agricultura e 
no trabalho doméstico. 

2010 – 
2018 

 


