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Convocatória sobre inovação
e competências da OIT

e-formalização
e desenvolvimento de competências
na América Latina e Caribe
Sua entidade ou organização1 tem uma
ideia inovadora, relevante, viável e
impactante que aborde a questão da
e-formalização e o desenvolvimento de
competências?

O que é a e-formalização?
A e-formalização engloba o conjunto de inovações em matéria de políticas
que, por meio do uso de novas tecnologias, transformarão a forma como as
políticas de formalização serão aplicadas no futuro.
Elas incluem, entre outras, soluções que facilitam o acesso à proteção social,
simplificam o registro, melhoram o acesso ao financiamento, aumentam a
produtividade, fortalecem o desenvolvimento de competências e
melhoram os sistemas de aprendizagem para alcançar aqueles que se
desempenham na economia informal.

Essa é sua oportun dade!

Apresente sua proposta e obtenha o suporte
necessário para colocar sua ideia em prática.

Estamos procuramos soluções tecnológicas inovadoras que contribuam a:
desenvolver sistemas de informação que, com base na
utilização de novas tecnologias e big data, favoreçam o
desenvolvimento de conhecimentos e competências e a
formalização;
melhorar a informação existente sobre a demanda de
competências do mercado de trabalho, com um enfoque
na economia informal;

capacitar as MPMEs para desenvolver competências
que permitam a criação de empreendimentos
formais sustentáveis;
contribuir a que os programas de educação e
formação profissional atendam às necessidades dos
trabalhadores informais;

melhorar a oferta de programas e políticas ativas do
mercado de trabalho para as e os trabalhadores informais;

melhorar o desenvolvimento e reconhecimento dos
conhecimentos e das competências dos
trabalhadores informais;

reduzir as barreiras que as mulheres enfrentam no acesso
a empregos formais, incluindo a redução da lacuna digital
de gênero;

estabelecer alianças novas e inovadoras para
promover a formalização do trabalho através da
desenvolvimento de competências.

As duas propostas vencedoras receberao:
Subsídios para
implementar as
soluções propostas:

• 1º prêmio:

Acesso a um laboratório de inovação para
transformar suas ideias em protótipos
prontos para serem colocados em andamento.

30.000 USD

• 2º prêmio:

20.000 USD

Acesso a uma ampla rede de
especialistas nas áreas
de formalização e competências.

Inscreva-se! Nova data limite: 30 junho 2021
Para mais informação visite: www.ilo.org/skills/projects/innovation-facility
1
Podem participar entidades ou organizações sem fins lucrativos legalmente reconhecidas, com capacidade
contratual e registrada, constituída a pelo menos dois anos-calendário antes da data limite da convocatória.

Visibilidade em
nível mundial.

