
 

 

UGT mostra o Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil! 

 

No dia em que se assinala o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, a UGT associa-se à 

campanha da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e mostra o cartão vermelho à 

injustiça social que é o trabalho infantil. 

Dados mais recentes da OIT revelam que 168 milhões de crianças em todo o mundo estão em 

situação de trabalho infantil, cerca de 11% da totalidade da população. 

A UGT que desde a primeira hora esteve na linha da frente na luta contra este terrível flagelo, 

contribuiu com a sua acção para que hoje o trabalho infantil esteja erradicado a nível nacional. 

Apesar de Portugal não se encontrar entre os países onde esta prática assume maior 

dimensão, verificam-se ainda alguns casos ilícitos identificados como trabalho infantil, 

designadamente no mundo do espetáculo. 

O actual contexto em Portugal, resultante de constrangimentos provocados por um plano de 

ajustamento externo que levou a situações dramáticas do ponto de vista económico e social 

para muitas famílias, com o aumento do desemprego, da precariedade, com o corte nos 

apoios sociais e a diminuição dos rendimentos, faz ressurgir a ameaça do trabalho infantil na 

nossa sociedade. 

O abandono escolar, as situações de mendicidade, de tráfico de crianças e prostituição infantil, 

verificadas sobretudo nas grandes cidades, apesar de residuais, deverão ser factores de 

preocupação e merecer por parte do Governo a adopção de medidas especiais e o 

empenhamento por parte das entidades públicas numa rigorosa fiscalização. 

A UGT, em linha com o tema escolhido este ano pela OIT, considera que a protecção social e o 

investimento público em políticas de apoio às famílias têm de ser a aposta dos decisores 

políticos, por forma a mitigar as vulnerabilidades sociais e económicas que possam impelir o 

recurso ao trabalho infantil. 

Não é tolerável nos dias de hoje que se assista a situações de crianças que chegam às escolas 

sem comer. Não é hoje tolerável que situações de carência grave das famílias, agravadas pelo 

desemprego, pela precariedade e pela diminuição de rendimentos, potenciem o trabalho de 

menores, como solução na procura de meios de subsistência. Não é tolerável que sob o 

argumento de cumprimento de metas orçamentais e compromissos externos, se cortem nos 

apoios sociais e se contribua para o agravamento das condições de pobreza das famílias 

portuguesas, e consequentemente das crianças. 

Por tudo isto, a UGT e os seus sindicatos não podem deixar de condenar este flagelo e mostrar 

o cartão vermelho ao Trabalho Infantil!  
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