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Estudantes simulam 
Conferência Internacional 
do Trabalho na UC
111 Cerca de 300 estu-

dantes da Universidade de 
Coimbra (UC) participam, 
hoje, numa simulação da 
Conferência Internacio-
nal do Trabalho. Trata-se 
de  uma iniciativa inédita 
em Portugal, organizada 
pela Faculdade de Econo-
mia da UC, Centro de Estu-
dos Sociais e Organização 
Mundial do Trabalho (OIT) 
Lisboa.

A simulação realiza-se a 
partir das 09H00, no audi-
tório da Reitoria da UC, e 
conta com a participação 
do diretor-geral da OIT, Guy 
Ryder, que vai falar sobre o 
Futuro do Trabalho.

A iniciativa realiza-se pela 
primeira vez na Europa e é 
também inédita em contex-
to universitário. 

O diretor-geral da OIT 
vem a Coimbra apresentar 

os resultados do relatório 
“O Futuro do Trabalho – 
iniciativa do centenário”, 
uma reflexão que antecipa 

as comemorações dos 100 
anos da OIT, que se assina-
lam em 2019.

Ao assumirem o papel de 
representantes dos traba-
lhadores, empregadores e 
governo, os estudantes que 
vão participar na conferên-
cia podem “discutir o tema 
de fundo desta conferência, 
que é o futuro do trabalho”, 
explica o docente da FEUC 
e um dos organizadores do 
evento, Hermes Costa.

A OIT é uma agência espe-
cializada das Nações Uni-
das, criada em 1919 como 
parte do Tratado de Ver-
salhes. É responsável pela 
elaboração e aplicação de 
convenções e recomenda-
ções internacionais sobre 
o trabalho.

A conferência pode ser 
acompanhada em direto 
em www.uc.pt.

Anualmente, a conferência da OIT reúne trabalhadores, empregadores e governos de todo o mundo
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Iniciativa realiza-se no 
auditório da Reitoria 

1		Trabalhos começam 
às 09H00 com cerca 
de 300 alunos

2		Guy Ryder, diretor 
geral da OIT, é orador 
convidado para 
sessão de abertura


