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DECLARAÇÃO DE BUENOS AIRES 2021 

 
“CONSTRUINDO UM MUNDO DO TRABALHO MAIS RESILIENTE, COM 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, TRABALHO DECENTE, EMPREGO PRODUTIVO E 
INCLUSÃO SOCIAL” 

 
(Aprobada na sexta sessão plenária celebrada em 24 de setembro de 2021, 

y sujeito a revisión por la Comisión de Estilo) 
 
 

1. Nós, os Ministros e Chefes de Delegação participantes da Vigésima Primeira 
Conferência Interamericana de Ministros do Trabalho (CIMT), da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), reunimo-nos virtualmente em 22, 23 e 24 de setembro de 2021, para aprofundar o 
processo democrático e avançar em direção à construção, para as Américas, de um futuro do trabalho 
mais resiliente, inclusivo, sustentável e centrado no ser humano, que implique trabalho decente para 
todos, com emprego pleno, produtivo e de livre escolha, considerando os impactos sanitários, sociais 
e econômicos da pandemia de Covid-19. 
 

2. Observamos, com grande preocupação, que, além de uma lamentável perda de vidas 
humanas, a pandemia causou uma recessão histórica, com altos níveis de desemprego e inatividade 
econômica, considerável perda de receita e aumento da informalidade, da desigualdade e da 
precariedade, além de ter exposto deficiências, fragilidades estruturais e grandes lacunas em nossas 
sociedades.  
 

3. Salientamos a importância do trabalho decente como resposta à Covid-19, e para que 
dela nos recuperemos, e afirmamos nosso firme compromisso com a proteção dos direitos humanos e 
o avanço dos quatro pilares do trabalho decente: a promoção do emprego, o desenvolvimento e o 
aprimoramento de medidas de proteção social, a promoção do diálogo social e do tripartismo; e o 
respeito, a promoção e a realização dos princípios e direitos fundamentais no trabalho. Lembramos os 
objetivos da consecução e manutenção da paz social e da inclusão social, os princípios da solidariedade 
e da cooperação regionais, destacando a importância de documentos internacionais, como a Carta da 
Organização dos Estados Americanos; a Carta Democrática Interamericana; a Carta Social das 
Américas; a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas; a Declaração da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no 
Trabalho; a Declaração da OIT sobre Justiça Social para uma Globalização Justa; a Declaração do 
Panamá da Décima Nona Reunião Regional Americana da OIT, a Declaração Centenária da OIT para 
o Futuro do Trabalho; e a resolução da OIT sobre um apelo global à ação para uma recuperação da 
Covid-19 centrada no ser humano, inclusiva, sustentável e resiliente. 
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4. Ressaltamos nosso compromisso com o aprofundamento dos processos democráticos 
e com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), como base para a formulação e implementação de políticas públicas centradas no 
ser humano, voltadas para a consecução da igualdade social e econômica, à medida que nossos países 
se recuperam da pandemia de Covid-19. Destacamos o Objetivo 8, relativo à promoção do crescimento 
econômico sustentado, inclusivo e sustentável, do emprego pleno e produtivo e do trabalho decentes 
para todos, reconhecendo que é indispensável para combater a desigualdade e erradicar a pobreza. Do 
mesmo modo, e considerando que o impacto da crise da Covid-19 foi maior entre os mais vulneráveis 
e marginalizados membros de nossas sociedades, especialmente os jovens, as crianças e os idosos, bem 
como as mulheres jovens, a observância dos ODSs 5, 10 e 1 é essencial, porquanto esses objetivos 
promovem a igualdade de gênero, a redução da desigualdade e o fim da pobreza, respectivamente. 

 
5. Reafirmamos nossa meta de fortalecer o papel dos Ministérios do Trabalho, o diálogo 

social institucionalizado, os processos de integração e a cooperação regional, com base na solidariedade 
e na busca de consenso, para fazer frente às mudanças surgidas no mundo do trabalho. Expressamos 
nosso compromisso de desenvolver as competências necessárias ao trabalho; abordar e regulamentar o 
uso proeminente das formas de trabalho correntes e novas, inclusive o teletrabalho, o trabalho 
executado em casa e o trabalho mediante plataformas digitais; promover a sustentabilidade da 
seguridade social; fomentar empreendimentos sustentáveis; e aprimorar a integração regional e o 
trabalho decente nas cadeias de valor.  

 
6. Por esse motivo, formulamos as seguinte recomendações, como quadro de referência 

para a elaboração de políticas de trabalho e emprego que visem à consecução da recuperação social, 
econômica e do emprego, à construção de resiliência e ao enfrentamento dos efeitos da crise por meio 
de trabalho decente, desenvolvimento sustentável e justiça social para todos. 
 

A IMPORTÂNCIA DO MUNDO DO TRABALHO PARA A RECUPERAÇÃO DA COVID-
19 E PARA O DESENVOLVIMENTO DE SOCIEDADES MAIS RESILIENTES, SUSTENTÁVEIS, 
JUSTAS E INCLUSIVAS  
 

7. Comprometemo-nos a redobrar esforços por promover a recuperação tanto do 
emprego quanto dos negócios; combater a informalidade, a precarização do trabalho, a pobreza e a 
desigualdade em todas as suas dimensões; e atender às populações que tenham sido mais afetadas pela 
crise, como as mulheres, os povos indígenas, as pessoas com deficiência, as pessoas que trabalham na 
economia informal, os idosos e as pessoas pertencentes a minorias raciais e étnicas, face às 
desigualdades pré-existentes, que se aprofundaram em decorrência da pandemia de Covid-19. 
 

8. Continuaremos, portanto, a desenvolver políticas dinâmicas e estratégias centradas no 
ser humano, destinadas a promover a criação e a formalização do emprego, reduzindo a informalidade 
e a precarização do trabalho, e orientadas pelos ideais de justiça social, de igualdade, de emprego pleno 
e produtivo e trabalho decente, e de desenvolvimento sustentável. 
 

9. Em coordenação com as instituições pertinentes, procuraremos fortalecer nossos 
sistemas de proteção social, sua solidez, solvência fiscal e sustentabilidade, levando em conta os 
princípios de solidariedade, realização progressiva, inclusão social e não discriminação no mundo do 
trabalho, bem como tomar medidas com vistas a alcançar a proteção social universal, adequada e 
sustentável. 
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10. Redobraremos esforços por uma recuperação inclusiva, sustentável e resiliente, pela 
promoção de ambientes propícios ao empreendimento e pela criação e desenvolvimento de empresas 
sustentáveis, dispensando especial atenção ao incentivo às micro e pequenas empresas, às cooperativas 
e aos empreendimentos de economia social. Reconhecemos a importante contribuição dos atores do 
mundo do trabalho para o crescimento econômico, a redução da pobreza, o desenvolvimento 
sustentável, a inclusão social, o trabalho decente e a formalização do emprego. 

11. Aprofundaremos a cooperação e a coordenação regionais entre os Ministérios do 
Trabalho, os atores do mundo do trabalho e as organizações da sociedade civil, a fim de atender aos 
desafios suscitados pela crise e conseguir a recuperação com emprego pleno e produtivo e trabalho 
decente para todos. 
 

12. Reconhecemos que a Covid-19 afetou de maneira desproporcional as mulheres e, por 
essa razão, colocaremos ênfase especial na promoção de políticas que visem a atingir a igualdade de 
gênero, por meio da participação da força de trabalho feminina, alcançando a não discriminação e a 
eliminação da violência e do assédio. Nosso foco será a promoção da corresponsabilidade e de uma 
distribuição equitativa e justa das tarefas domésticas e do desenvolvimento e formalização da economia 
do cuidado, à medida que trabalhamos pela conquista da igualdade de pagamento e pela promoção de 
oportunidades iguais em todas as esferas do trabalho. A esse respeito, celebramos os esforços da CIMT 
e da Rede Interamericana de Administração Trabalhista (RIAT), em parceria com a Comissão 
Interamericana de Mulheres (CIM), por fazer avançar a incorporação e a institucionalização da 
perspectiva de gênero em nossos Ministérios do Trabalho. Comprometemo-nos a continuar 
promovendo e aprofundando a perspectiva de gênero nos programas e políticas de trabalho e emprego 
e nas estruturas ministeriais. 
 

13. Intensificaremos as ações nacionais e a cooperação internacional, com vistas a 
alcançar os objetivos relacionados ao trabalho, ao emprego e ao desenvolvimento, ao bem-estar e à 
inclusão social, no âmbito do Programa de Ação para a Década das Américas pelos Direitos e pela 
Dignidade das Pessoas com Deficiência, considerando o impacto da pandemia nessa população, bem 
como a evitar todas as múltiplas formas de discriminação, juntamente com condições sociais e 
econômicas, e outras condições inter-relacionadas, inclusive aquelas que possam redundar em 
vulnerabilidade e no aprofundamento da desigualdade. 
 

14. Reafirmamos nosso compromisso com a formulação de políticas de trabalho decente 
dirigidas aos povos indígenas das Américas, a fim de abordar as desigualdades acentuadas pela crise 
da Covid-19 e as novas demandas do mundo do trabalho.  

 
15. Reafirmamos nosso compromisso de exercer maior influência no processo de 

preparação da Nona Cúpula das Américas, para que possamos adotar medidas de construção de um 
futuro do trabalho mais inclusivo, sustentável e resiliente.  
 

MELHOR COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS ECONÔMICAS, EDUCACIONAIS, 
SANITÁRIAS E TRABALHISTAS PARA COMBATER E SUPERAR OS EFEITOS DA CRISE E 
CONQUISTAR O FUTURO QUE QUEREMOS PARA O TRABALHO 
 

16. Elaboraremos e implementaremos políticas de trabalho que, juntamente com políticas 
educacionais, sanitárias e macroeconômicas, possam contribuir para a recuperação socioeconômica e 
do emprego, promovendo, ao mesmo tempo, o emprego decente e empresas sustentáveis, e 
incentivando o investimento social que propicie a inclusão das populações mais vulneráveis no 
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mercado de trabalho. Promoveremos investimentos em setores estratégicos, naqueles mais afetados 
pela crise e naqueles que apresentem um forte potencial para a criação de oportunidades de trabalho 
decente, trabalhando com outros ministérios pertinentes, quando seja adequado.  
 

17. Reconhecemos que, ao enfrentar a pandemia e salvaguardar a saúde dos trabalhadores 
e dos empregadores, trabalhamos mais estreitamente com os Ministérios da Saúde, e comprometemo-
nos a persistir em nossos esforços por fortalecer nossa coordenação interinstitucional. Como parte 
desses esforços, nos empenharemos em atualizar as orientações, protocolos e regulamentações 
relacionados às emergências de saúde; em desenvolver medidas que promovam a saúde mental no local 
de trabalho; e em promover, ao mesmo tempo, a segurança e a saúde no trabalho, de um enfoque 
preventivo, de acordo com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS). 
 

18. Continuaremos aprimorando a interação e a coordenação de trabalho, educação e 
treinamento. A esse respeito, celebramos o diálogo e a cooperação que mantivemos desde a Décima 
Oitava CIMT com os Ministérios da Educação, no âmbito da OEA, e continuaremos promovendo, 
mediante políticas públicas dinâmicas, a coordenação entre o treinamento profissional e os sistemas 
formais de educação, com especial ênfase no treinamento técnico e profissional; na aprendizagem 
permanente e na requalificação; na compatibilização entre o treinamento ministrado e a demanda de 
trabalho; no maior acesso à conectividade e à acessibilidade financeira das tecnologias digitais; no 
desenvolvimento de competências fundacionais e transferíveis, inclusive as competências digitais e 
socioemocionais que sejam importantes para as mudanças no mundo do trabalho; no desenvolvimento, 
de acordo com as circunstâncias nacionais de cada Estado membro, de estruturas nacionais e regionais 
de qualificação; e na promoção do empreendedorismo. 
 

19. Promoveremos a adaptação, a integração e o fortalecimento de nossos serviços 
públicos de emprego, para atender aos desafios suscitados pela pandemia e às exigências que as 
transformações do mundo do trabalho nos apresentam. Conforme nossas realidades nacionais, 
continuaremos trabalhando para expandir os serviços de emprego, especialmente para aqueles em 
situação de maior vulnerabilidade, oferecendo-lhes orientação pertinente ao emprego, apoio na 
transição do emprego e programas de aconselhamento. 
 

20. Desenvolveremos estratégias destinadas a promover empregos para o jovem; reduzir 
o desemprego e o emprego precário da juventude; facilitar a transição escola-trabalho e ministrar 
educação técnica e vocacional, bem como oferecer oportunidades de treinamento para esse grupo 
etário, especialmente para aqueles que estejam em situação de maior vulnerabilidade, em virtude de 
várias intersecionalidades, inclusive a mulher jovem, o jovem com deficiência, o migrante, o jovem 
indígena e o jovem que, involuntariamente, não esteja empregado ou recebendo educação ou 
treinamento. 
 

DIÁLOGO SOCIAL INSTITUCIONALIZADO PARA A RECUPERAÇÃO DA CRISE E A 
GARANTIA DE UM FUTURO DO TRABALHO COM JUSTIÇA SOCIAL E 
DESENVOVLIMENTO SUSTENTÁVEL  
 

21. Reconhecemos que o diálogo social é hoje mais importante e urgente do que nunca, 
na busca por consenso e por soluções que possibilitem uma recuperação econômica sustentável e visem 
a construir um mundo do trabalho novo e melhor, com justiça social e desenvolvimento sustentável. 
Promoveremos, fortaleceremos e expandiremos o diálogo social inclusivo, aberto, transparente e 
intergeracional. 
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22. Consideramos que o diálogo social amplo e participativo é um instrumento importante 

para o fortalecimento das instituições do trabalho e a promoção da realização efetiva de princípios e 
direitos fundamentais no trabalho. Também constitui um mecanismo básico para a instituição de 
confiança entre os governos e os atores sociais do mundo do trabalho; para a celebração de acordos 
justos, equitativos e duradouros; para a prevenção e a solução de conflitos; e para o incentivo à 
condução de empresas responsáveis e ao fortalecimento de empreendimentos sustentáveis. Por isso, 
apoiamos e promovemos o diálogo social institucionalizado nos âmbitos doméstico e regional, com 
vistas à construção de um novo e melhor mundo do trabalho. 
 

FORTALECENDO OS MINISTÉRIOS DO TRABALHO PARA FAZER FRENTE ÀS 
MUDANÇAS EMERGENTES NO MUNDO DO TRABALHO E AOS EFEITOS DA PANDEMIA  
 

23. Reconhecemos o papel central que os Ministérios do Trabalho desempenham, 
juntamente com as instituições encarregadas das políticas educacionais, sanitárias e econômicas, para 
enfrentar os efeitos da crise e os desafios e oportunidades suscitados pelo futuro do trabalho. 
Continuaremos fortalecendo sua capacidade institucional e humana, e reconhecemos que a cooperação 
e o intercâmbio de conhecimentos e experiências, bem como os mecanismos de monitoramento e 
avaliação, são essenciais nesse esforço. Por essa razão, continuaremos fortalecendo a Rede 
Interamericana de Administração Trabalhista (RIAT), e dela participando ativamente, como braço de 
cooperação da CIMT.  
 

24. Reafirmamos nosso compromisso de continuar fortalecendo o papel de nossos 
ministérios na análise, formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas 
de emprego e trabalho; bem como na imposição das leis trabalhistas e no avanço da efetiva observação 
dos princípios e direitos fundamentais no trabalho. Também coincidimos na urgente necessidade de 
fortalecer a inspeção do trabalho, em virtude do aumento da precariedade do emprego e dos níveis de 
informalidade causados pela pandemia e pelas novas formas de trabalho.  
 

25. Analisaremos, com a contribuição do diálogo social tripartite, o desenvolvimento, a 
formulação e a implementação de regulamentações adequadas, que abordem as oportunidades e 
desafios das formas correntes e novas de trabalho, tais como o trabalho nas plataformas digitais, o 
teletrabalho, o trabalho executado em casa e a alternância entre o local de trabalho e o trabalho remoto. 
Promoveremos a cooperação regional nessa matéria, bem como em outras áreas relacionadas ao futuro 
do trabalho e dos empreendimentos sustentáveis. 
 

26. Juntamo-nos às comemorações, em 2021, do Ano Internacional para a Eliminação do 
Trabalho Infantil, e tomaremos medidas destinadas a erradicar esse trabalho, assim como o trabalho 
forçado, promovendo políticas de educação e assistência social integrada, a fim de alcançar a inclusão 
social das crianças e adolescentes. 
 

27. Reafirmamos que a todos os migrantes, independentemente de sua condição 
migratória, deve ser estendida a plena proteção dos direitos humanos e a total observância das leis 
trabalhistas a eles aplicáveis, inclusive os princípios e os direitos trabalhistas compreendidos na 
Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Desse modo, 
comprometemo-nos a persistir em nossos esforços pela efetivação de políticas integrais de migração 
do trabalho.  
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POR ESSE MOTIVO, RESOLVEMOS 
 

1. Implementar um Plano de Ação baseado nesta Declaração e no trabalho da Vigésima 
Conferência Interamericana de Ministros do Trabalho (CIMT), comprometendo-nos a garantir os 
recursos necessários, de acordo com aqueles de que cada país disponha. 
 

2. Instituir dois grupos de trabalho que continuem desenvolvendo atividades e ações que 
contribuam para os objetivos e compromissos desta Declaração. 

i. Grupo de Trabalho 1: Políticas públicas integradas para enfrentar a crise da 
Covid-19 e promover uma recuperação centrada no ser humano, inclusiva, 
sustentável e resiliente, com vistas a um futuro do trabalho com equidade, 
justiça social e trabalho decente. 
 

ii. Grupo de Trabalho 2: Fortalecimento institucional dos Ministérios do 
Trabalho e promoção do diálogo social institucionalizado, visando à 
recuperação da crise da Covid-19 e o enfrentamento das mudanças 
emergentes no mundo do trabalho.  

3. Renovar nosso compromisso com o trabalho da Rede Interamericana de 
Administração Trabalhista (RIAT), bem como nosso apoio ao trabalho dessa Rede. 
 

4. Reconhecer com gratidão a contribuição das seguintes organizações internacionais e 
organismos especializados da Organização dos Estados Americanos (OEA) que trabalham 
incessantemente com a CIMT: Organização Internacional do Trabalho (OIT), Organização 
Internacional para as Migrações (OIM), Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Conferência 
Interamericana de Seguridade Social (CISS), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco 
Mundial (BM), Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e Organização de 
Cooperação e Desenvolvimento Econômica (OCDE); além da Comissão Interamericana de Mulheres 
(CIM), da Comissão Interamericana de Educação (CIE) e da Comissão de Assuntos Migratórios 
(CAM). Por conseguinte, fazemos um apelo pela continuação da coordenação, do apoio e do diálogo 
regional com essas organizações. 
 

5. Reconhecer a importância da participação ativa, bem como da contribuição, dos 
insumos e do apoio ao aprimoramento da CIMT, por parte das organizações de empregados e 
empregadores, por meio do Conselho Sindical de Assessoramento Técnico (COSATE) e da Comissão 
Empresarial de Assessoramento Técnico em Assuntos Trabalhistas (CEATAL). Reiteramos, portanto, 
nosso compromisso de continuar a trabalhar de maneira estreita com essas organizações. 
 

6. Aplaudir o Governo de Barbados e a ele agradecer a liderança e o compromisso com 
o aperfeiçoamento do diálogo interamericano sobre trabalho e emprego, como Presidente da Vigésima 
CIMT, e também aos governos do Equador, do Brasil, do Chile, da Argentina, da Costa Rica e do 
Canadá, que conduziram os Grupos de Trabalho da Vigésima CIMT. 
 

7. Agradecer à Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos, como 
Secretaria Técnica da CIMT, a contribuição e o apoio a esse importante processo hemisférico de 
diálogo político e construção de consenso, bem como a coordenação da RIAT.  
 

8. Organizar a Vigésima Segunda CIMT, em 2024, em Colômbia. 
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