
Direitos da Crianças 

Trabalho Infantil 



O que é o Trabalho Infantil?  

O termo "trabalho infantil" é muitas vezes definido 

como o trabalho que priva as crianças da sua 

infância, seu potencial e sua dignidade, e isso é 

prejudicial para o desenvolvimento físico e mental. 

 

Interfere com a sua escolaridade, privando-a da 

oportunidade de frequentar a escola; obrigando-os a 

deixar a escola prematuramente, ou  exigir que elas 

tentem combinar a freqüência escolar com o trabalho 

excessivamente longo e pesado 

 



Trabalho vs Trabalho Infantil 
Critérios a ter em conta para a consideração de se é 

"trabalho infantil" :  

 

• Idade da criança,  

• Tipo e horas de trabalho realizado,  

• Condições em que este se processa 

• Objectivos prosseguidos por cada país.  

 

A resposta varia de país para país, bem como entre os 

sectores dentro dos países. 





 

Magnitude do Trabalho Infantil no 

Mundo 

  

• Aproximadamente 158 milhões de crianças 

entre 5 e 14 anos estão envolvidas em trabalho 

infantil – isto é, uma em cada seis crianças no 

mundo inteiro.  

 

• Milhões de crianças estão envolvidas em 

situações de trabalho perigosos, tais como 

trabalho em minas, trabalho com produtos 

químicos e pesticidas na agricultura ou trabalho 

com máquinas/equipamentos perigosos.  

 

• Essas crianças estão em todo lugar, mas são 

invisíveis, trabalhando dentro de quatro paredes 

em ‘oficinas’, servindo como empregadas 

domésticas, escondidas dos olhares ou em 

plantações.  

 



 

Qual a magnitude do trabalho infantil no 

Mundo? (cont.) 

 
• Na África Sub-Sahariana uma em cada três 

crianças está a trabalhar, isto é 

aproximadamente 69 milhões de crianças; 

 

 

• No Sul da Ásia são mais de 44 milhões de 

crianças envolvidas no trabalho infantil 

 

 



Qual a situação do trabalho infantil em 

Moçambique? 

• A situação é grave e alarmante.  

• Cerca de 22.2% de crianças entre os 5-14 anos, estão 

envolvidas em trabalho infantil de um universo de 10,6  

milhões de crianças - MICS 2008. 

 

• Essas crianças estão a trabalhar na agricultura, pecuária, 

caça e pesca e 15% dessas crianças já contraíram 

ferimento ou lesão no seu local de trabalho, 

principalmente na agricultura.  

 

• Os motivos principais que levam essas crianças ao 

trabalho são a pobreza e a necessidade de aumentar o 

rendimento familiar  (82%). 
[ Fonte: Relatório Sobre o Trabalho Infantil em Moçambique, Inquérito Integrado à Força de Trabalho 

(IFTRAB), INE/UNICEF (2010)] 

 



Há que ter em conta que: 

Nem todos os trabalhos desenvolvido por crianças deve ser 

classificado como trabalho infantil. Há tarefas que podem ser 

realizadas por crianças. 

A participação dos adolescentes no trabalho que não afecta 

a sua saúde e desenvolvimento pessoal ou interfere com a 

sua escolaridade é geralmente considerado como sendo algo 

positivo. 

 

Exemplos:  

• ajudar os pais em tarefas de casa,  

• auxiliar numa empresa familiar ou  

• ganhar dinheiro de bolso fora do horário escolar e durante 

as férias escolares. 

 



Piores Formas de Trabalho Infantil 

• Crianças sujeitas a escravidão tais como, venda e tráfico, 

pagamento de dívidas e servidão e trabalho forçado 

incluindo o recrutamento forçado ou  obrigatório de 

crianças para uso em conflitos armados; 

• Uso, licitação ou oferta de crianças para prostituição, para 

a produção de material pornográfico ou para actividades 

pornográficas; 

• Uso, licitação ou oferta de crianças para actividades 

ilícitas, em particular para a produção e tráfico de drogas  

• Todos os outros trabalhos que, pela sua natureza ou 

circunstâncias em que se realiza, é susceptível de 

prejudicar a saúde, segurança e moral das crianças , 

deixá-las expostas a riscos e doenças graves ou expostas 

ao perigo das ruas das grandes cidades - muitas vezes 

numa idade muito precoce. 





PRIORIDADE!!!  
• Eliminar sem demora as piores formas de trabalho infantil, conforme definido 

pelo artigo 3 º da Convenção da OIT n º 182:  

 

• (a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, tais 

como a venda eo tráfico de crianças, a servidão por dívidas ea servidão e 

trabalho forçado ou compulsório, inclusive recrutamento forçado ou obrigatório 

de crianças para serem utilizadas em conflitos armados;  

 

•   (b) a utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a prostituição, 

produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

 

•   (c) a utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para atividades ilícitas, 

particularmente para a produção e tráfico de drogas conforme definidos nos 

tratados internacionais pertinentes;  

 

•   (d) o trabalho que, por sua natureza ou pelas circunstâncias em que são 

executados, são susceptíveis de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral 

das crianças. 



Intrumentos Internacionais 
• Convenção sobre os Direitos da Criança (1989) 

 

• Convenção No. 138 da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) Sobre a Idade Mínima de 

Admissão de Emprego (1973) 

 

• Convenção No. 182 da Organização Internacional 

do Trabalho, Relativa à Interdição das Piores 

Formas de Trabalho das Crianças e à Acção 

Imediata com vista à Sua Eliminação (1999) 

 



 

Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989), artigo 32 : 

 
1. Os Estados Partes reconhecem à criança o direito de ser protegida contra a 

exploração económica ou a sujeição a trabalhos perigosos ou capazes de 

comprometer a sua educação, prejudicar a sua saúde ou o seu 

desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social.  

 

2. Os Estados Partes tomam medidas legislativas, administrativas, sociais e 

educativas para assegurar a aplicação deste artigo. para esse efeito, e tendo 

em conta as disposições relevantes de outros instrumentos jurídicos 

internacionais, os Estados Partes devem, nomeadamente:  

 

a) Fixar uma idade mínima ou idades mínimas para a admissão a um 

emprego; 

b) Adoptar regulamentos próprios relativos à duração e às condições de 

trabalho; e  

c) Prever penas ou outras sanções adequadas para assegurar uma efectiva 

aplicação deste artigo. 

 

 



• Convenção No. 138 

da Organização 

Internacional do 

Trabalho (OIT) 

Sobre a Idade 

Mínima de Admissão 

de Emprego (1973) 

• No artigo 2º, item 3, 

fixou como idade 

mínima 

recomendada para o 

trabalho em geral a 

idade de 15 anos. 

 

 

• Convenção No. 182 da 

Organização 

Internacional do 

Trabalho, Relativa à 

Interdição das Piores 

Formas de Trabalho das 

Crianças e à Acção 

Imediata com vista à 

Sua Eliminação (1999)  
Moçambique ratificou as 

Convenções 138 e 182 da OIT em 

2003, estipulando a idade de 15 

anos como a mínima 

recomendável para o emprego de 

crianças no trabalho 



Em particular…  
a Lei do Trabalho (2007) determina que: 

Artigo 23 

1. O empregador deve, em coordenação com o organismo sindical 

competente, adoptar medidas tendentes a proporcionar ao menor 

condições de trabalho adequadas à sua idade, saúde, segurança, 

educação e formação profissional, prevenindo quaisquer danos ao seu 

desenvolvimento físico, psíquico e moral.  

 

2. O empregador não deve ocupar o menor, com idade inferior a 

dezoito anos, em tarefas insalubres, perigosas ou as que requeiram 

grande esforço físico, definidas pelas autoridades competentes após 

consulta às organizações  sindicais e de empregadores. 

3. O período normal de trabalho do menor cuja idade esteja 

compreendida entre quinze e dezoito anos, não deve exceder a 38 

horas semanais e 7 horas diárias. 

 

 



Em particular…  

• Artigo 26:  
 

• 1.O empregador só pode admitir ao trabalho o menor 

que tenha completado 15 anos de idade, mediante 

autorização do seu representante legal.  

 

• 2. Por diploma específico, o Conselho de Ministros 

define a natureza e as condições em que 

excepcionalmente a prestação de trabalho pode ser 

realizada por menores de idade compreendida entre 12 

e 15 anos. 

 
 

 



 

(PNAC) 2013-2019 

 
Prevê uma colaboração entre os diversos com vista a proteger as 

crianças contra o trabalho infantil e outras formas de exploração que 

interferem na sua educação e desenvolvimento e incluem Redução da 

percentagem de crianças envolvidas em trabalho infantil. 

• Assistência multiforme às crianças em situação de vulnerabilidade, 

principalmente as que são chefes de agregado familiar, as que 

coabitam com pessoas idosas e as que são afectadas por 

emergências, bem como as refugiadas 

• Divulgação dos direitos e da legislação que protege a criança, para 

reforçar o papel protector das famílias e da comunidade, bem como 

remover as práticas tradicionais negativas. 

• Prevenção e combate à discriminação, violência, negligência, abuso e 

exploração sexual, tráfico, uniões forçadas, e às piores formas de 

trabalho infantil. 

 

 

 



 

MESSAGENS CHAVE 

 • A chave para a prevenção do trabalho infantil está em assegurar que todas 

as crianças estejam na escola e que a sua educação seja de qualidade 

 

• A solução a longo prazo está no crescimento económico,na redução da 

pobreza e no acesso à educação universal.  

 
• Actividades de sensibilização são de suma importância para a prevenção do 

trabalho infantil e para alertar sobre os riscos desse trabalho. 

 

• O Governo de Moçambique deve definir a lista dos ‘trabalhos/ocupações 

ligeiras’ e portanto ‘não perigosas’  para esclarecer quais os trabalhos que 

crianças entre 15 e 18 anos estão autorizadas a executar.  

 
[Fonte: Comité das Nações Unidas Sobre Direitos das Crianças – Observações Finais: Moçambique, 

2009] 

 



www.unicef.org.mz 

OBRIGADO! 


