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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

ESTRATÉGIAS DE LUTA CONTRA O TRABALHO INFANTIL

Antecedentes

Entende-se por "trabalhadores infantis" as crianças com idades entre 5 e 17 anos que estão 
envolvidas numa actividade económica. Segundo a definição internacional de emprego, uma 
hora de trabalho exercida durante uma semana qualifica um indivíduo como tendo 
trabalhado no âmbito da actividade económica durante essa semana.

Em alguns casos, o trabalho efectuado por crianças – desde que não haja, por exemplo, 
interferência com a educação nem prejuízo para a saúde – pode ser considerado uma 
actividade positiva, pelo que o conceito de “trabalho infantil” exclui as actividades 
legalmente exercidas pelas crianças (em conformidade com as Convenções n.º 138 e n.º 182 
da Organização Mundial do Trabalho (OIT)) e inclui todas as formas de trabalho em que os 
direitos das crianças sejam violados e a sua saúde física e/ou mental seja prejudicada.

As piores formas de trabalho infantil são especificadas na Convenção n.º 182 da OIT 
("Relativa à Interdição das Piores Formas de Trabalho das Crianças e à Acção Imediata com 
vista à sua Eliminação"), adoptada em 1999, e considera-se que abrangem todas as formas 
de escravatura ou práticas análogas, a venda e o tráfico de crianças, a servidão por dívida, a 
utilização ou oferta de crianças para fins de prostituição ou para fins pornográficos, o 
recrutamento forçado ou obrigatório de crianças com vista à sua utilização em conflitos 
armados, a utilização de crianças em actividades ilícitas, nomeadamente a produção e o 
tráfico de estupefacientes, e os trabalhos susceptíveis de prejudicar a saúde, a segurança ou 
o equilíbrio moral da criança.

INTRODUÇÃO

O facto de haver actualmente crianças forçadas a situações de servidão, crianças exploradas 
para proveito económico e famílias que dependem das contribuições financeiras de crianças 
para sobreviver deveria ser causa de vergonha universal. Face aos conhecimentos e recursos 
associados a esta problemática, o facto de o problema ainda não ter sido abordado de forma 
eficaz deve não só causar ainda mais vergonha, mas deve também levar-nos a ponderar e a 
rever as tácticas e práticas existentes.

Enfrentar a questão do trabalho infantil não constitui um desafio novo. É longa a história do 
envolvimento de crianças em situações laborais e de trabalho perigoso, sendo a luta pelos 
direitos dessas crianças uma das batalhas mais antigas e que há mais tempo vêm sendo 
travadas em prol dos direitos humanos e sociais. No entanto, continua a ser negada a educação 
a milhões de crianças em todo o mundo, que são sujeitas a terríveis condições físicas e 
mentais, em virtude de se verem obrigadas, por quaisquer motivos ou meios, a envolver-se em 
actividades económicas impróprias e, muitas vezes, perigosas.
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Segundo as estimativas mais recentes da Organização Mundial do Trabalho, há 217 milhões 
de trabalhadores infantis em todo o mundo com idades compreendidas entre os 5 e os 17 anos, 
dos quais 165 milhões na faixa etária dos 5 aos 14 anos. Mais de 126 milhões de crianças são 
exploradas nas piores formas de trabalho infantil, uma situação trágica.

As estatísticas publicadas por várias organizações ao longo dos últimos anos indicam que, em 
termos globais, os números relativos ao trabalho infantil estão a diminuir. Trata-se de um 
facto com o qual nos deveremos seguramente regozijar, e importa encorajar as boas práticas
existentes, mas há que usar de precaução quando se trabalha com base nesses números, não só 
porque a natureza das questões (por exemplo, nascimentos não registados, crianças envolvidas 
em trabalho doméstico e agrícola “dissimulado”, dificuldade de acesso a informação)
significa que os números não passam, na melhor das hipóteses, de boas estimativas, mas 
também pelo facto de esses números constituírem apenas um “instantâneo” da situação em 
determinado momento. Qualquer evolução negativa do ponto de vista económico e/ou político 
poderá alterar o status quo individual e social, exercendo um impacto na situação do trabalho 
infantil em regiões marcadas pela instabilidade política e económica. Um abrandamento da 
economia pode levar as famílias a retirarem os filhos da escola e a obrigá-los a trabalhar, da 
mesma forma que um conflito e/ou um contexto de doença generalizada poderá dar origem a 
crianças órfãs, abandonadas e vulneráveis a situações de exploração.  

Existem os conhecimentos, recursos e instrumentos internacionais necessários para combater 
o trabalho infantil. Não lográmos até à data fazer o melhor uso desses meios. Qual a razão 
deste facto, e de que modo poderemos assegurar, no futuro, uma exploração optimizada dos
conhecimentos e dos recursos? É no quadro dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 
(ODM), do Plano de Acção Global para a Eliminação do Trabalho Infantil do Secretariado 
Internacional do Trabalho (BIT), das Convenções n.º 138 e n.º 182 e das normas laborais 
internacionais básicas que melhor se pode abordar esta questão. Para atingir os objectivos e as 
metas dos referidos instrumentos, são necessárias políticas sustentáveis que sejam sólidas e de 
vasto alcance.

Cooperação

Há uma falta de coerência e de colaboração lamentável entre os intervenientes no movimento 
de erradicação do trabalho infantil. O trabalho infantil afecta e é afectado por tantos factores –
educativos, económicos, políticos, sociais, etc. – que, se pretendermos de facto erradicá-lo, as 
estratégias para o fazer terão de abranger também esses factores. Para o efeito, é necessária 
uma abordagem holística de maior cooperação, consulta e coerência entre as partes 
interessadas (sociedade civil, governos, empregadores, sindicatos e famílias), entre as 
organizações internacionais empenhadas em resolver essas questões (uma estratégia única e 
concertada, decorrente da colaboração estreita entre, por exemplo, a UNICEF, o Banco 
Mundial, a OIT, o PNUD, os doadores e as ONG nacionais, seria incomensuravelmente mais 
eficaz do que as estratégias individuais que existem actualmente) e entre os Estados (as 
experiências positivas e o conhecimento de práticas eficazes de um Estado podem ser de 
enorme proveito para um Estado vizinho). Além disso, a questão do trabalho infantil terá de 
ser estabelecida como uma questão transversal, a fim de deixar de ser considerada da 
responsabilidade exclusiva da UNICEF ou do Programa Internacional para a Erradicação do 
Trabalho Infantil (IPEC) da OIT, ou de uma ONG especializada na área da educação, e passar 
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a constituir uma responsabilidade conjunta de todos os sectores e níveis da sociedade. Para 
este fim, há que prever disposições de combate ao trabalho infantil nos planos de 
desenvolvimento e nos calendários de financiamento.

A política de desenvolvimento da CE reconhece de forma explícita a necessidade de resolver 
a questão do trabalho infantil e, em particular, as piores formas que este pode assumir. Muito 
recentemente, o Consenso Europeu sobre Desenvolvimento1 chamou a atenção para a 
necessidade de tratar a questão das piores formas de trabalho infantil no contexto dos esforços 
de erradicação da pobreza.

O artigo 50.º do Acordo de Cotonu celebrado com os países ACP incide na promoção das 
normas laborais básicas, designadamente, medidas destinadas a promover acções globais para 
a abolição do trabalho infantil. A entrada em vigor do Acordo, em Abril de 2003, veio pôr em 
evidência e reforçar a questão do trabalho infantil no contexto mais amplo da implementação 
dos seus capítulos sobre os domínios social e laboral. O artigo 26.º menciona especificamente 
a necessidade de "protecção dos direitos das crianças e dos jovens, em especial do sexo 
feminino".

Em 15 de Outubro de 2003, a Assembleia Parlamentar Paritária ACP/UE adoptou a sua 
"Resolução sobre os direitos da criança e, em particular, as crianças-soldado"2. Esta
resolução salienta que a luta contra o trabalho infantil em regime de escravatura, o tráfico de 
crianças, o comércio sexual de crianças e a utilização de crianças-soldado terá de constituir 
uma prioridade política dos países ACP e da União Europeia. A educação é identificada como 
elemento fundamental da estratégia contra essas formas de exploração, traduzido em 
programas de reabilitação, educação não formal e educação de base para as crianças mais 
vulneráveis.

Em 2003, os ministros da União Europeia responsáveis pela Infância emitiram a Declaração 
de Lucca, que estabelece como prioridade a erradicação das piores formas de trabalho infantil 
e promove a ratificação e implementação universais das Convenções n.º 138 e n.º 182 da OIT. 
A Declaração reconheceu igualmente que uma abordagem coordenada entre governos, 
parceiros sociais, organizações internacionais, ONG e demais partes constitui a forma mais 
eficaz de acometer o problema.

Educação e trabalho infantil

O trabalho infantil e a educação estão ligados de forma estreita e indissociável. As crianças às 
quais é negado o acesso à educação são as mais susceptíveis de se verem envolvidas em 
trabalho infantil. Do mesmo modo, às crianças envolvidas em trabalho infantil é negado o 
acesso à educação e, por conseguinte, a possibilidade de um futuro melhor. Disponibilizando 
sistemas de educação acessíveis e de boa qualidade e encorajando o regresso à escola, 
poderão fazer-se enormes progressos no esforço de erradicação do trabalho infantil.

                                               
1 Declaração conjunta do Conselho e dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros reunidos no 
Conselho, do Parlamento Europeu e da Comissão, Dezembro de 2005, ponto 97.
2 ACP-UE 3587/03/def.
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Em duas avaliações internacionais recentemente realizadas sobre os progressos alcançados no 
domínio da educação, o trabalho infantil foi identificado como um desafio à consecução dos 
objectivos traçados para a educação. O relatório de 2006 sobre os Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio refere que “os elevados índices de pobreza nas zonas rurais 
limitam as oportunidades educativas devido à procura de trabalho infantil, aos baixos níveis 
de escolaridade dos pais e à falta de acesso a escolarização de boa qualidade”. Por sua vez, o 
Relatório de Avaliação Global do Programa Educação para Todos 2007 constata que a 
Educação para Todos requer uma abordagem de tipo inclusivo, que realce a necessidade de 
chegar a grupos que, de outro modo, poderiam não ter acesso a educação e a formação. Exige 
políticas que “incluam os excluídos”, entre as quais, políticas para suprimir a necessidade de 
trabalho infantil e para pôr fim à exclusão.

Existe um crescente consenso internacional sobre a necessidade de envidar esforços com vista 
a conciliar a acção desenvolvida em matéria de trabalho infantil com a agenda do programa 
Educação para Todos (EPT). O estabelecimento de ligações entre o trabalho desenvolvido na 
frente da educação e na do trabalho infantil poderá constituir um aspecto distintivo dos 
esforços para “incluir os excluídos”, a que apelou o Relatório de Avaliação Global do EPT. O 
consenso internacional cada vez maior em torno da necessidade de coordenar as acções no 
âmbito do trabalho infantil e da educação levou à criação, pelo Grupo de Alto Nível sobre 
EPT, em Novembro de 2005, de um Grupo de Trabalho Global sobre Trabalho Infantil e 
Educação para Todos (interorganismos). Este Grupo de Trabalho reúne a OIT (que 
disponibiliza o Secretariado), a UNESCO, a UNICEF, o Banco Mundial, o PNUD, a 
Educação Internacional e a Marcha Global contra o Trabalho Infantil.

Em 28 de Julho de 2005, o Comité dos Embaixadores ACP seleccionou um conjunto de 11 
países que seriam abrangidos por um projecto da OIT no domínio do trabalho infantil e da 
educação, financiado pelo orçamento do 9.º FED destinado aos países ACP.

O ODM 2 preconiza a educação primária universal até 2015, devendo esse objectivo ser 
apoiado por todos os actores locais e internacionais. No entanto, não basta atingir este 
objectivo de forma artificial. Se a educação universal ministrada até 2015 for de reduzida 
qualidade, com aprovação precipitada de legislação e implementação apressada de medidas, 
de modo a aliviar as consciências e a colher os louros, essa universalidade não perdurará para 
além de 2015, começando a verificar-se o abandono escolar por parte de crianças desiludidas. 
A educação, bem como tudo o que lhe concerne, deverá ser de boa qualidade. Quando se 
estabelecem objectivos de curto prazo, as medidas implementadas devem ser concebidas de 
modo a assegurar a sua sustentabilidade e a produzir efeitos duradouros. No que diz respeito à 
educação, isto implica disponibilizar professores com a devida formação, disponibilizar 
edifícios e equipamento adequados – para que um serviço de educação universal não consista 
em turmas de cento e cinquenta alunos aglomerados em espaços impróprios – e assegurar que 
as famílias consigam suportar os custos que lhes estão associados: uniformes, materiais, etc. 
Neste aspecto, a consecução dos ODM deverá ser articulada com a estratégia global de 
combate ao trabalho infantil, tal como se referiu anteriormente.

Contudo, não basta realizar o ODM 2. Embora a Convenção n.º 138 da OIT estabeleça os 15 
anos - e, em determinadas circunstâncias excepcionais, os 14  anos - como idade mínima de 
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admissão ao emprego, o ODM 2, ao preconizar apenas o ensino primário universal, não impõe 
aos Estados nenhuma obrigação específica de assegurarem a educação, regra geral, para além 
dos 11 ou 12 anos de idade. Esta discrepância preocupante entre dois instrumentos 
fundamentais relativos à protecção das crianças coloca as que têm idades compreendidas entre 
os 11 e os 15 anos numa situação de risco acrescido de exploração para fins laborais.

Sectores descurados

Nos últimos anos, a maior parte da atenção e dos recursos para abolir o trabalho infantil 
estiveram centrados no sector industrial e, aparentemente, registaram-se avanços 
significativos e encorajadores neste sector. Contudo, é a agricultura que emprega a maioria 
das crianças que trabalham. Trata-se de um sector que tem sido relativamente negligenciado 
até à data. Há vários motivos para que assim seja: é mais difícil tratar das zonas rurais do que 
das cidades, a população está mais dispersa; o problema em si é tão vasto que a sua mera 
abordagem já é intimidante; é mais difícil detectar este problema do que, por exemplo, o de 
crianças aglomeradas numa secção de uma fábrica, podendo ser difícil distinguir entre 
trabalho infantil no sector agrícola e o desempenho de tarefas úteis.

Também no sector doméstico o trabalho infantil pode ser “dissimulado”, pois não só se pode 
tratar de trabalho informal, como a sua natureza se presta à “dissimulação” do trabalhador (os 
empregadores são muitas vezes indivíduos e não empresas; os trabalhadores domésticos não 
são geralmente visíveis ao público). Os problemas neste sector são agravados pelas 
desigualdades de género, de origem social e cultural. Embora se tenham verificado progressos 
ao nível do sector industrial formal - para os quais contribuíram a aceitação crescente da 
responsabilidade social das empresas (RSE) e a pressão exercida pelo público sobre as 
multinacionais -, o sector informal é de mais difícil acesso. Este sector pode atingir uma 
dimensão considerável nas regiões em desenvolvimento e revelar-se de difícil penetração, em 
resultado da atitude duplamente cautelosa do empregador, que não só se sente atacado pela 
sua cumplicidade num problema pelo qual não é o único responsável, como também pretende 
resguardar as suas práticas não oficiais ou ilegais. Para enfrentar esta questão, há que procurar 
formalizar o sector informal, e os empregadores de todos os sectores devem ser 
simultaneamente visados e envolvidos. O esforço no sentido de alcançar o registo oficial 
universal dos nascimentos, o que, em condições ideais, se deverá procurar fazer através de 
cooperação logística e financeira entre os países ACP e a UE, tem um papel fundamental a 
desempenhar como meio de dar visibilidade aos sectores onde o trabalho infantil é praticado 
de forma dissimulada.

O desafio das piores formas de trabalho infantil nos países ACP

Dentro do quadro global de trabalho infantil, a África é particularmente preocupante. De 
facto, embora em termos absolutos a Ásia apresente os números mais elevados de 
trabalhadores infantis entre os 5 e os 14 anos, a África, com os seus 26,4%, regista o índice 
mais elevado, comparativamente aos 18,8% da Ásia. Os problemas da África são agravados 
pelo desafio constante de assegurar o acesso adequado à educação e pelo impacto do 
VIH/SIDA. É cada vez mais evidente que a pandemia do VIH/SIDA é responsável, em muitas 
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zonas, pelo aumento acentuado do número de trabalhadores infantis que, na condição de 
órfãos, assumem o papel de sustento da família.

As Caraíbas são uma região em que os sistemas de educação de muitos países eram fortes no 
passado e capazes de matricular e reter nas escolas a vasta maioria das crianças em idade 
escolar. No entanto, nas últimas décadas, alguns países das Caraíbas sofreram um aumento 
dos índices de abandono escolar e um aumento correspondente do trabalho infantil. 
Antigamente, o trabalho infantil nas Caraíbas estava circunscrito a sectores tradicionais como 
a agricultura comercial, as pescas, a actividade doméstica e as vendas ambulantes. Mais 
recentemente, verificou-se nesta região um aumento drástico entre as piores formas de 
trabalho infantil, como a exploração sexual de crianças do sexo feminino, a produção e o 
tráfico de drogas e ainda outras actividades ilegais como o contrabando e o tráfico de armas 
ligeiras. A migração de professores da região vem agravar os problemas ao nível do ensino.

Os dados relativos à educação e ao trabalho infantil são deficientes na sub-região do Pacífico. 
No entanto, sabe-se que em toda a sub-região no seu conjunto, menos de 50% da população 
frequentaram o ensino primária e, muitas das vezes, os índices de transição do ensino 
elementar para o preparatório são inferiores a 30%.

As responsabilidades do sector empresarial

Os consumidores, sejam da Europa ou dos países ACP, devem poder adquirir produtos na 
certeza de que não foram produzidos com trabalho infantil. Embora seja certamente desejável 
que os consumidores tenham consciência da questão e ajam com conhecimento de causa, não 
é sobre eles que deve recair a principal responsabilidade. Não é aceitável que a sociedade 
tolere sequer que esteja disponível no mercado uma pequena quantidade de produtos que 
tenham sido fabricados com recurso a trabalho infantil.

Atendendo a que todos os Estados-Membros da UE assinaram e ratificaram as Convenções n.º 
138 e n.º 182 da OIT, a Comissão Europeia tem um mandato para agir neste domínio. Todas 
as grandes empresas que desenvolvem a sua actividade na UE devem ser obrigadas a 
documentar, comunicar e assumir responsabilidade pelas práticas laborais utilizadas a todos 
os níveis da cadeia de abastecimento. A conformidade em toda a cadeia de abastecimento
deve ser assegurada por inspecções periódicas e minuciosas a todos os níveis e ser submetida 
a verificação por uma auditoria independente, devendo as empresas que se verifique estarem a 
violar as normas internacionais relativas ao trabalho infantil ser obrigadas a adoptar e publicar 
um programa com um prazo não superior a três anos para a abolição do trabalho infantil da 
sua cadeia de abastecimento. Essas empresas devem igualmente assumir a responsabilidade 
de reintegrar no sistema educativo as crianças que para elas trabalham.

Estas responsabilidades não recaem exclusivamente sobre o sector privado. Os decisores 
políticos têm a obrigação de aplicar na prática os princípios que defendem em teoria. Os 
acordos sobre o SPG e o SPG + constituem exemplos da forma como os decisores políticos da 
UE e do grupo ACP podem reforçar as suas obrigações. Enquanto os governos dos países 
ACP que beneficiam de pacotes no âmbito do SPG/SPG+ têm a obrigação de assegurar que as 
disposições de instrumentos internacionais - designadamente, a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança e as Convenções n.º 138 e n.º 182 da OIT, cuja 
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ratificação é uma condição necessária para usufruir do estatuto de beneficiário dos regimes 
SPG e SPG+ - sejam respeitadas na prática, a UE tem a responsabilidade de impor essa 
condicionalidade e de retirar o referido estatuto sempre que haja provas de violações graves e 
sistemáticas dos instrumentos supracitados. Do mesmo modo, os contratos públicos devem 
incluir cláusulas que obriguem as empresas em causa a demonstrar a conformidade de toda a 
cadeia da oferta com as normas internacionais em matéria de trabalho infantil. Na ausência de 
tais provas, não devem ser adjudicados quaisquer contratos.

Estratégias de luta contra o trabalho infantil

Uma acção global contra o trabalho infantil exige uma multiplicidade de intervenções aos 
níveis das políticas e dos programas, bem como diversos graus de participação e apoio por 
parte de um vasto leque de instituições. Neste contexto, o governo é o actor mais importante, 
e a combinação certa de opções políticas e de programas é o garante mais válido de sucesso.

O trabalho infantil deve ser abordado no contexto de objectivos laborais mais alargados, e as 
políticas destinadas a eliminar o trabalho infantil devem sempre ser consideradas no quadro 
do princípio de trabalho condigno para todas as pessoas, em conformidade com as normas 
laborais internacionais básicas, já que nenhuma campanha de luta contra o trabalho infantil 
pode ser bem sucedida se não for apoiada por reformas mais amplas das práticas comercias, 
tanto na UE como nos países ACP. É frequente argumentar-se que o rendimento do trabalho 
infantil é muitas vezes a única fonte de rendimento do agregado familiar e que, se esse 
rendimento for suprimido, o agregado ficará destituído de recursos económicos. Trata-se, no 
mínimo, de um falso argumento. A necessidade de trabalhadores subsiste mesmo quando as 
crianças são retiradas do mercado de trabalho. Se não houver mão-de-obra infantil barata, 
passível de exploração, os empregadores serão obrigados a contratar trabalhadores adultos e a 
pagar-lhes um salário mais elevado do que pagariam a crianças. A abolição do trabalho 
infantil não tem, portanto, um efeito negativo no rendimento do agregado familiar, antes 
melhora a situação actual e futura dos vários elementos do agregado, já que as crianças, uma 
vez libertas do trabalho, podem aproveitar as oportunidades de educação e preparar-se para 
um futuro melhor.

Qualquer iniciativa ou intervenção que vise combater o trabalho infantil deverá contribuir 
para a redução da pobreza nos países visados, disponibilizando acesso equitativo a uma 
educação de base e ao desenvolvimento de competências para as crianças que se encontrem 
em situação ou em risco de trabalho infantil, sobretudo das piores formas de trabalho infantil. 
Para este fim, é importante:

 reforçar a capacidade das autoridades locais e nacionais, em coordenação com 
parceiros sociais e com a sociedade civil, na formulação, implementação e execução 
das políticas para erradicar o trabalho infantil;

 melhorar o quadro jurídico em matéria de trabalho infantil e integrar as questões que 
se prendem com o trabalho infantil nas políticas e planos de educação; e

 dispor de uma melhor base de conhecimentos e de redes sobre trabalho infantil e 
educação, através de um melhor activismo e da disseminação de boas práticas.
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ANEXO I

Países ACP-UE que ratificaram a Convenção n.º 138 da OIT relativa à 
idade mínima de admissão ao emprego

Angola
Antígua e Barbuda
Áustria
Bahamas
Barbados
Bélgica
Belize 
Benim
Botswana
Bulgária
Burquina Faso
Burundi
Camarões
República Centro-Africana
Chade
Comores
Congo
República Democrática do Congo
Costa do Marfim
Cuba
Chipre
República Checa
Dinamarca
Jibuti
Domínica
República Dominicana
Eritreia
Estónia
Etiópia
Fiji
Finlândia
França
Gâmbia
Alemanha
Grécia
Granada
Guiné
Guiana
Hungria
Irlanda

Itália
Jamaica
Quénia
Letónia
Lesoto
Lituânia
Luxemburgo
Madagáscar
Malavi
Mali
Malta
Mauritânia
Maurícias
Moçambique
Namíbia
Países Baixos 
Níger
Nigéria
Papuásia-Nova Guiné
Polónia
Portugal
Roménia
Ruanda
São Cristóvão e Nevis
São Vicente e Granadinas
São Tomé e Príncipe
Senegal
Seicheles
Eslováquia
Eslovénia
África do Sul 
Espanha
Sudão
Suazilândia
Suécia
Tanzânia, República Unida da
Togo
Trindade e Tobago
Uganda
Reino Unido 
Zâmbia
Zimbabué
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Países ACP-UE que ratificaram a Convenção n.º 182 relativa à Interdição 
das Piores Formas de Trabalho das Crianças e à Acção Imediata com Vista 

à sua Eliminação
Angola
Antígua e Barbuda
Áustria
Bahamas
Barbados
Bélgica
Belize 
Benim
Botswana
Bulgária
Burquina Faso
Burundi
Camarões
Cabo Verde
República Centro-Africana
Chade
Comores
Congo
República Democrática do Congo
Costa do Marfim
Chipre
República Checa
Dinamarca
Jibuti
Domínica
República Dominicana
Estónia
Etiópia
Fiji
Finlândia
França
Gabão
Gâmbia
Alemanha
Gana
Grécia
Granada
Guiné
Guiana
Hungria

Letónia
Lesoto
Libéria
Lituânia
Luxemburgo
Madagáscar
Malavi
Mali
Malta
Mauritânia
Maurícias
Moçambique
Namíbia
Países Baixos 
Níger
Nigéria
Papuásia-Nova Guiné
Polónia
Portugal
Roménia
Ruanda
São Cristóvão e Nevis
Santa Lúcia
São Vicente e Granadinas
São Tomé e Príncipe
Senegal
Seicheles
Eslováquia
Eslovénia
África do Sul 
Espanha
Sudão
Suriname
Suazilândia
Suécia
Tanzânia, República Unida da
Togo
Trindade e Tobago
Uganda
Reino Unido
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Irlanda
Itália
Jamaica
Quénia

Vanuatu
Zâmbia
Zimbabué
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