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AGENDA 2030 – 17 OBJETIVOS – 169 METAS



ODMs e ODSs

 Países em desenvolvimento
 8 Objetivos, 21 Metas e 60 Indicadores
 Vigência de 2000 a 2015
 Mais focado na redução da pobreza
 Desenvolvido de cima para baixo

 Universal = todos os países
 17 Objetivos, 169 Metas e 304 Indicadores
 Vigência de 2016 a 2030
 Mais compreensivo e amplo
 Desenvolvido de maneira inclusiva



ODSs – Elementos de importância crítica
Satisfaz as necessidades
da geração presente sem
comprometer a capacidade 
das gerações futuras para
satisfazer suas próprias
necessidades. 



Compromissos comuns
Responsabilidades
compartilhadas

Ambiciosos

Inclusivos

Transformadores

Definidos
colaborativamente

Universais

Indivisíveis

Interconectados

ODSs – Princípios e características

Integradores



Promover o crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e sustentável, o 

emprego pleno e produtivo e o trabalho 
decente para todos.



“Trabalho decente não é apenas um 
objetivo, é um condutor do 

desenvolvimento sustentável”

(Guy Ryder – Diretor-Geral da OIT)

“O trabalho decente foi reconhecido 
como um meio e um fim da agenda de 

desenvolvimento sustentável”



- gere uma renda justa,

- conte com saúde e segurança no lugar de trabalho,

- inclua proteção social para as famílias, 

- viabilize perspectivas de desenvolvimento pessoal e integração 
social, 

- haja liberdade para que as pessoas expressem suas opiniões, se
organizem e participem nas decisões que afetam suas vidas, e 

- tenha igualdade de oportunidades e de tratamento para todos, 
mulheres e homens.

Trabalho Decente

Sintetiza as aspirações da pessoa durante sua vida laboral.

Significa a oportunidade de aceder a um emprego produtivo que: 



 O desenvolvimento acontece por meio do trabalho.

 Crescimento e trabalho como duas faces da mesma moeda

 O êxito geral dos ODS depende do êxito do Objetivo 8

 Trabalho decente figura entre as principais prioridades das pessoas

Trabalho Decente – Elemento central nos ODSs

“Não qualquer tipo de trabalho,
não qualquer tipo de crescimento,
mas sim trabalho decente e crescimento 

inclusivo”



Trabalho Decente – Elemento central nos ODSs

https://www.youtube.com/watch?v=Du0b1brKBhg



Proteção social e pisos de proteção social

Habilidades para o trabalho decente

Liberdade de Associação

POBREZA CRESCIMENTO E EMPREGOINIQUIDADE

LINKS 

ESPECÍFICOS COM 

10 OBJETIVOS 

ENTRE ELES:

Trabalho Decente – Elemento central nos ODSs

http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/targets/lang--en/index.htm



150.3 M.

780 M. / 156 M.
192 M. / 71 M.

600 M.

1,400 M.152 M.
25 M.

23 %

Trabalho Decente – Desafios



O trabalho 
decente está na 

base do 
crescimento 
econômico 
sustentável

O trabalho 
decente está na 

base do 
crescimento 
econômico 
sustentável

Crianças:
Educação, 
desenvolvimento 
físico, mental e 
emocional 

Adolescentes:
Desenvolvimento 
do capital 
humano, transição 
exitosa da escola 
ao trabalho

Terceira idade:
Segura e 
produtiva, com 
proteção social

Jovens e adultos:
Emprego de qualidade, 
renda apropriada e 
segura, aprendizagem 
ao longo da vida 

Trabalho Decente – Elemento central nos ODSs



8.6. Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, 
educação ou formação.

8.7. Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, 
acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e assegurar a 
proibição e eliminação das piores formas de Trabalho infantil, incluindo
recrutamento e utilização de crianças-soldado, e até 2025 acabar com o 
Trabalho infantil em todas as suas formas. 

Trabalho Infantil - ODSs

Trabalho Juvenil e Trabalho Infantil
são metas do Objetivo 8



Trabalho infantil e pobreza: 
dupla relação de causalidade

Pobreza

Trabalho infantil

• O TI limita as 
possibilidades de um 
desenvolvimento 
pleno das crianças e 
os condena à 
manutenção da 
condição de pobreza. 

• As maiores taxas de 
TI se apresentam nos 
países com maiores 
índices de pobreza e 
vice-versa.

• O TI e a pobreza, duas 
realidades que 
caminham juntas. 

• A pobreza como 
determinante do TI. 

• Quando a qualidade da 
educação é baixa e não 
há trabalho decente, o 
custo de oportunidade 
de que as crianças 
trabalhem é baixo.

• Na medida em que 
aumenta a insatisfação 
das necessidades básicas 
(saúde, educação, 
moradia), aumenta a taxa 
de TI.

O trabalho infantil tem impacto no nível de 
desenvolvimento das nações

Trabalho Infantil – Uma antítese do trabalho decente



Niños y niñas 
ocupados en la 

producción 
económica

Trabalho infantil como freio do desenvolvimento humano

Trabalho Infantil – Um tema de direitos

Menor disponibilidade de 
tempo para o estudo

Ameaça ao 
desenvolvimento físico, 
mental e emocional 

Menor possibilidade de educação 
secundária e superior 

Maior possibilidade de 
envolvimento em

atividades perigosas 

Falta de acesso a 
sistemas
previdenciários

Maior dependência da família

Maior vulnerabilidades à crises 
econômicas e sociais

Menores 
possibilidades de
trabalho decente

e seguro

Maior risco de desemprego e 
subemprego

Maior vulnerabilidade à crises 
econômicas e sociais  



www.oit.bitmedia.pe

Trabalho Infantil – Meta 8.7

O chamado da Meta 8.7: interdependência com outros ODSs
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Trabalho Infantil – Metas dos ODSs relacionadas

ODS 4: Educação de qualidade
ODS 5: Igualdade de gênero

ODS 1: Erradicação da pobreza
ODS 10: Redução das desigualdades 

ODS 2: Fome zero
ODS 16: Paz, justiça e instituições fortes

ODS 3: Boa saúde e bem-estar ODS 13: Combate às alterações climáticas



A redução do trabalho infantil 

da infância
do Brasil

8,4 milhões

2,7 milhões

redução de

5,7
Milhões nos

últimos
25 anos

R
E
D
U

Ç
Ã
O

atualmente
2,7 milhões

6,6%
em situação
de trabalho
infantil

Trabalho Infantil – Brasil



FONTE: PNAD 2015
Elaboração: FNPETI 

83% ≥ 14 anos

Trabalho Infantil – Brasil



Aumento da frequência escolar + Mais gasto público na educaçãoAumento da frequência escolar + Mais gasto público na educação

Crescimento econômico + Estrutura do mercado de trabalhoCrescimento econômico + Estrutura do mercado de trabalho

Redução da pobreza + Acesso a serviçosRedução da pobreza + Acesso a serviços

Proteção social: um aliado chaveProteção social: um aliado chave

Sensibilização: mudanças de padrões culturaisSensibilização: mudanças de padrões culturais

Trabalho Infantil – Como temos enfrentado?



Erradicar o trabalho infantil: uma meta ambiciosa. 
Porém, possível.

AA meta
•Erradicar toda forma de trabalho infantil em 2025 e implementar 

medidas imediatas para assegurar proibição e eliminação das 
piores formas de trabalho infantil.

AO caminho 
percorrido

•78 milhões a menos de crianças e adolescentes trabalhando.

AAlerta
•A este ritmo não cumpriremos com a nossa meta.

2000

2015

2025

246 milhões

168 milhões

100 milhões

É possível erradicar: vontade + políticas efetivas



PROTEÇÃO
1

DOIS EIXOS

PREVENÇÃO

Trabalho Infantil – Palavra chave: acelerar



PREVENÇÃO



PROTEÇÃO = 
RETIRADA

Identificação

Educação

Geração de renda para 
população adulta

Sensibilização e capacitação

Abaixo da idade mínima 
de admissão ao
emprego – 5 a 13 anos

Proteção social necessária



14 a 17 anos 

Educação e capacitação
Emprego protegido
Formalização

PROTEÇÃO = 
RETIRADA + 
TRABALHO 
PROTEGIDO  



1. Uma ponte até o emprego juvenil decente
Desenvolver  estratégias de transição escola – Trabalho

2. Uma Aprendizagem fortalecida 
Aprimorar e ampliar a inserção de adolescentes na aprendizagem

3. Uma escola que eduque e acolha
Implementar  escola em tempo integral

4. Municípios ativos
Fortalecer a capacidade dos governos locais para atuar na prevenção e eliminação do trabalho 
infantil e gerar oportunidades de inclusão produtiva para as pessoas em idade permitida para o 
Trabalho

5. Diálogo social
Fortalecimento do papel das organizações de empregadores e trabalhadores para o 
restabelecimento de direitos de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil

6. Agricultura livre de trabalho infantil
Aprimorar políticas para o campo

7. Construindo conhecimento coletivo 
Novas tecnologias da informação para lutar contra as piores formas de trabalho infantil
Compartilhamento de experiências por meio da Cooperação Sul-Sul 

Trabalho Infantil – Desafios atuais



Passar da intenção para a ação!

Por um Brasil livre de trabalho
infantil até 2025!

Efeito multiplicador



Uma oportunidade histórica

“Somos a primeira 
geração que pode 

erradicar a pobreza e 
a  última geração que 

pode salvar
o planeta” 

Ban Ki-Moon 
Ex-Secretário Geral da ONU



Sejamos a geração que 
eliminará o trabalho 

infantil!

Está ao nosso alcance!


