Reunião temática virtual:

"A formação profissional, seus desafios no mundo atual do trabalho:
análise de respostas e perspetivas face à crise do COVID 19"
Data: 12 de março de 2021
Horários:
● 14h Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai,
● 13h Barbados, Bolívia, Venezuela, República Dominicana,
● 12 horas Colômbia, Equador, Panamá, Peru, Haiti, Washington DC (EUA), Ontário
(Canadá),
● 11h Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua
Participantes: Delegados das Centrais Sindicais; membros da Rede Sindical de Formação
Profissional; Sindicatos globais; organizações parceiras; Secretariado CSA e equipe.
Objetivo: Debater e analisar coletivamente na CSA:
● como melhorar a organização da formação profissional nas políticas e estratégias
abrangentes de educação e formação da CSA;
● desafios da formação profissional como resposta efetiva aos efeitos da crise gerada
pela pandemia, com o olhar do setor de trabalho;
● estratégias para influenciar os debates globais em curso na OIT e nas instituições de
formação profissional da região, para uma ação mais pertinente e eficaz no contexto
atual e na fase de recuperação pós-pandêmica.

Programa
Duração aproximada: 2 horas e 30 minutos
Abertura
● Rafael Freire, Secretário-geral da CSA
● Cícero Silva, Secretário de Políticas Sociais CSA
● Jordania Ureña, Secretária de Política Sindical e Educação CSA
● Bárbara Figueroa, Secretária de Política Econômica e Desenvolvimento Sustentável
CSA

Painel: O papel da formação profissional em um mundo de trabalho complexo e em
constante mudança
● Situação atual da formação profissional, efeitos da crise na população ativa e na
rede produtiva (Anne Caroline Posthuma, OIT / Cinterfor).
● Urgência para articular as políticas de formação profissional com as políticas de
emprego e desenvolvimento produtivo (Rosane Bertotti, RSFP / CSA, CUT Brasil).
● Papel das instituições de formação profissional, tripartismo e diálogo social, face às
necessidades dos trabalhadores e das empresas (PME) na fase de crise e na
recuperação pós-pandémica (Amanda Villatoro, ACTRAV / OIT).
Moderador: Secretariado CSA
Trabalho em plenário: as organizações sindicais face às mudanças no mundo do
trabalho e nos debates em curso sobre a formação profissional
● Sistematização das Declarações da Rede Sindical de Formação Profissional
(Antonio Montero, assessor da CSA).
● Intercâmbio entre delegados e delegados dos afiliados e fraternos.
Questões propostas para discussão:
❏ Qual é o papel que o tripartismo e o diálogo social desempenham e devem
desempenhar no futuro na formação profissional? As áreas tripartite e
bipartite de formação profissional também são espaços políticos para
fortalecer a influência dos sindicatos e disputar o processo de precarização do
trabalho.
❏ Qual o papel da CSA nos debates da OIT na Conferência Internacional do
Trabalho (ILC, 2021/2022) e no estabelecimento de novos padrões de
treinamento vocacional?
❏ O que propõe o movimento sindical para os processos de readequação à
formação profissional no novo contexto e que apoio técnico requer da OIT /
Cinterfor e da ACTRAV?
Conclusões e propostas de acompanhamento
● Cícero Silva, Secretário de Políticas Sociais CSA
● Jordania Ureña, Secretária de Política Sindical e Educação CSA
● Bárbara Figueroa, Secretária de Política Econômica e Desenvolvimento Sustentável
CSA
● Rafael Freire, Secretário-geral da CSA

