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1 Empregos Dignos para os Jovens – a iniciativa global para a ação

1.1	 Objetivo

Empregos Dignos para os Jovens é a iniciativa global que visa reforçar a ação e o impacto no 
domínio do emprego jovem, ao abrigo da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 
Lançada em 2016 com o aval dos diretores executivos das Nações Unidas, a iniciativa Empregos 
Dignos para os Jovens é uma plataforma única a partir da qual os parceiros podem abordar a 
fragmentação e catalisar ações eficazes, inovadoras e baseadas em evidências a nível nacional 
e regional.

1.2	 Parceiros

A iniciativa Empregos Dignos para os Jovens reúne os recursos e a experiência de múltiplos 
parceiros, tendo em vista a criação de ligações que maximizem a eficácia dos investimentos no 
emprego jovem. A iniciativa reconhece o importante papel de governos, parceiros sociais, do 
Sistema das Nações Unidas, dos jovens e da sociedade civil, do setor privado, das instituições 
regionais, dos parlamentares, das fundações, do meio académico e dos meios de comunicação 
social na promoção de empregos dignos para os jovens. Os parceiros da iniciativa Empregos 
Dignos para os Jovens subscrevem 15 princípios orientadores, que guiam as suas ações e os seus 
investimentos no emprego jovem.

1.3	 Estratégia

Construir uma aliança estratégica para sensibilizar, garantir a convergência política, 
estimular o pensamento inovador e mobilizar recursos

Reforçar a ação com base em evidências e o impacto em oito temas prioritários, em 
linha com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 

Partilhar e aplicar conhecimentos através da recolha, análise e partilha de boas 
práticas, colocando ênfase nas abordagens inovadoras e facilitando a aprendizagem

Mobilizar recursos através da obtenção de compromissos de alto nível com 
intervenientes a nível nacional, regional e internacional

1.4	 Prioridades	para	a	ação

Oito temas prioritários para fazer a diferença nas vidas dos jovens de ambos os sexos– e no 
nosso mundo. Os planos temáticos identificam as áreas de maior ação e impacto nos empregos 
dignos.
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2 Por que razão é necessária uma ação
Os jovens enfrentam grandes desafios no acesso ao trabalho digno. O desajustamento em 
matéria de competências é grave. Atualmente, mais de 40 por cento dos jovens do mundo 
estão desempregados ou têm um emprego mas vivem em situação de pobreza – são 71 milhões 
de  jovens de ambos os sexos sem emprego e mais de 160 milhões de trabalhadores pobres.1 
Apesar das significativas melhorias globais na educação2 e de um número crescente de jovens 
candidatos ativos a emprego, os empregadores afirmam não ser capazes de adequar os talentos 
disponíveis às vagas de emprego não preenchidas.3 Em 2016, 40 por cento dos empregadores em 
todo o mundo relataram uma escassez de talentos, a maior percentagem desde 2007.4

Além disso, cada vez mais jovens estão a cair numa situação de sobrequalificação, em que as 
suas competências e qualificações ultrapassam as necessidades da profissão específica que 
exercem. Tanto a falta de competências como a sobrequalificação constituem uma forma de 
desajustamento de competências, ou seja, um fosso entre empregos e competências. Este 
fosso constitui um importante obstáculo ao trabalho digno e afeta os jovens, as empresas e a 
sociedade em geral.

O desajustamento em matéria de competências varia muito entre regiões e é ainda mais 
reforçado pelas alterações demográficas. Entre 2010 e 2030, 60 por cento do aumento da mão-
de-obra virá de África e da Ásia – onde o sucesso escolar está menos desenvolvido. Nas regiões 
com elevado nível de instrução, como a América do Norte e a Europa, assistir-se-á a um declínio 
no número de adultos em idade ativa, em virtude do envelhecimento da sua população. Na África 
subsariana e no Sul da Ásia, estas mudanças demográficas e a desigualdade na distribuição da 
educação estão a gerar um excedente de trabalhadores pouco qualificados e uma escassez de 
trabalhadores com qualificações médias.5

Para combater os desajustamentos em matéria de competências, as políticas de educação e 
formação devem ser coerentes com as políticas de criação de emprego. As políticas económicas 
pró-emprego e as medidas ativas do mercado de trabalho podem aumentar a empregabilidade 
e estimular a procura de trabalho para jovens, reduzir a escassez de competências e eliminar os 
condicionalismos associados aos excedentes na educação e nas competências.

Combater o desajustamento em matéria de competências exige uma ação sistémica e um 
compromisso global, hoje consagrados na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A 
educação e o desenvolvimento de competências cruzam-se na Agenda 2030, fazendo com que 
seja prestada muita atenção aos resultados da aprendizagem e às pessoas que são deixadas 
para trás.6 Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 e 8 preveem medidas concretas 
para colmatar o fosso de competências entre homens e mulheres jovens. Isto deve ser alcançado 
através de três objetivos, nomeadamente: i) o objetivo 4.3 relativo a uma educação de qualidade, 
que visa aumentar substancialmente, até 2030, o número de jovens e adultos com competências 
relevantes, nomeadamente técnicas e profissionais, para o emprego, o emprego digno e o 

1  Organização Internacional do Trabalho (OIT) (2017). Global Employment Trends for Youth 2017: Paths to a better working future 
(Genebra, OIT).
²  De acordo com a UNESCO, as taxas de escolaridade estão a aumentar. As taxas de inscrição e de conclusão no ensino primário 
e secundário estão a aumentar a um ritmo constante e estão a conduzir a uma maior participação no ensino e na formação pós-
obrigatórios, o que resulta numa mão-de-obra mais qualificada. Em 2009, 702 milhões de crianças encontravam-se matriculadas 
em todo o mundo no ensino primário; em 1999, tinham sido 646 milhões (UNESCO, 2011). A percentagem de adolescentes na escola 
aumentou 12 por cento entre 2000 e 2015, e a taxa de matrículas no ensino secundário aumentou 17 % no mesmo período (UNESCO, 
2015).
³  Laying the Foundation to Measure Sustainable Development Goal 4, Sustainable Development Data Digest, http://uis.unesco.org/
sites/default/files/documents/laying-the-foundation-to-measure-sdg4-sustainable- development-data-digest-2016-en.pdf.
⁴  Manpower Group. 2016-2017, Inquérito sobre a Escassez de Talentos, baseado numa amostra de 42.300 empregadores de 43 países e 
territórios em todo o mundo, http://www.manpowergroup.com/talent-shortage-2016.
⁵  OIT (2015). World Employment Social Outlook Trends 2015 (Genebra, OIT).
⁶  Hays and Oxford Economics (2016). The Global Skills Landscape: A Complex Puzzle, The Hays Global Skills Index 2016, http://www.
hays-index.com/wp-content/uploads/2016/09/Hays-GSI-Report-2016.pdf.

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/laying-the-foundation-to-measure-sdg4-sustainable-development-data-digest-2016-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/laying-the-foundation-to-measure-sdg4-sustainable-development-data-digest-2016-en.pdf
http://www.manpowergroup.com/talent-shortage-2016
http://www.hays-index.com/wp-content/uploads/2016/09/Hays-GSI-Report-2016.pdf
http://www.hays-index.com/wp-content/uploads/2016/09/Hays-GSI-Report-2016.pdf
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empreendedorismo; e ii) os objetivos 8.5 e 8.6, que visam, respetivamente, alcançar, até 2030, 
um emprego pleno e produtivo e um trabalho digno para todas as mulheres e homens, incluindo 
para os jovens e pessoas com deficiência, e salário igual para trabalho de igual valor. Estas 
últimas metas visam igualmente reduzir substancialmente, até 2020, a percentagem de jovens 
sem emprego, que não frequentam sistemas de ensino ou de formação.

As aprendizagens de qualidade são um mecanismo eficaz para combater o desajustamento em 
matéria de competências, permitindo aos jovens transitar com êxito da escola para a vida ativa. 
As aprendizagens de qualidade são uma forma de formação profissional técnica que reúne a 
formação no local de trabalho e a aprendizagem fora do local de trabalho, permitindo a aquisição 
dos conhecimentos, aptidões e competências necessários para exercer uma profissão específica.7 
Através da conceção, as aprendizagens de qualidade fazem corresponder as competências 
exigidas pelo mercado de trabalho às adquiridas nos sistemas de educação e formação.

Para além do seu impacto no combate ao desajustamento de competências, as aprendizagens 
de qualidade constituem um elemento essencial para uma rápida transformação estrutural. 
As aprendizagens de qualidade promovem a inovação no local de trabalho, estimulando a 
transformação produtiva a nível empresarial – o que, por sua vez, é um fator impulsionador da 
industrialização nas economias em desenvolvimento e emergentes.

3 Evidências e inovações

3.1	 O	que	funciona	para	o	emprego	jovem	nas	aprendizagens	de	qualidade

3.1.1 As aprendizagens de qualidade são eficazes em termos de custos e conduzem a  
 melhores empregos e melhores rendimentos, entre os aprendizes

As aprendizagens de qualidade proporcionam aos jovens competências relevantes para o 
mercado, que melhoram as suas perspetivas de emprego e lhes permitem auferir salários mais 
elevados. As aprendizagens de qualidade melhoram os resultados no mercado de trabalho dos 
jovens de ambos os sexos através de uma exposição significativa ao mundo do trabalho. Os 
jovens aprendizes adquirem experiência profissional, conhecimentos aplicados e competências 
diretamente dos empregadores, o que lhes permite compreender a lógica de um emprego, 
adquirir competências de nível superior e transferíveis, e lidar com situações imprevisíveis.

Os resultados do programa de aprendizagem baseado no trabalho Beroepsbegeleidende 
leerweg, nos Países Baixos, revelaram uma taxa de desemprego de apenas 3 por cento entre 
os jovens com formação, em comparação com uma taxa de 11 a 30 % entre os formandos 
que concluíram o programa de formação profissional em regime escolar Beroepsopleidende 
leerweg.8 Do mesmo modo, após comparação dos níveis de rendimento dos trabalhadores 
com experiência de aprendizagem e dos trabalhadores com formação semelhante mas sem 
experiência de aprendizagem, um estudo nos Estados Unidos revelou que as aprendizagens 
aumentam o rendimento ao longo da vida na atividade profissional em 301.533 USD (240.037 USD 
em rendimentos salariais e 61.496 USD em benefícios complementares).9

7  Organização Internacional do Trabalho (OIT). Toolkit for Quality Apprenticeships – Volume I: Guide to Quality Apprenticeship Systems 
(Genebra, OIT, a publicar em breve).
8  Governo dos Países Baixos (2014). Key figures 2009-2013 Ministry of Education, Culture and Science (Haia, Ministério neerlandês 
da Educação, Cultura e Ciência), https://www.government.nl/documents/reports/2014/08/12/key-figures-2009-2013-ministry-of-
education-culture-and-science.
9  Mathematica Policy Research (2012). An effectiveness assessment and cost-benefit analysis of registered apprenticeship in 10 states 
(Oakland), https://www.mathematica.org/our-publications-and-findings/publications/an-effectiveness-assessment-and-costbenefit-
analysis-of-registered-apprenticeship-in-10-states.

https://www.government.nl/documents/reports/2014/08/12/key-figures-2009-2013-ministry-of-education-
https://www.government.nl/documents/reports/2014/08/12/key-figures-2009-2013-ministry-of-education-
https://www.mathematica.org/our-publications-and-findings/publications/an-effectiveness-assessment-and-costbenefit-analysis-of-registered-apprenticeship-in-10-states
https://www.mathematica.org/our-publications-and-findings/publications/an-effectiveness-assessment-and-costbenefit-analysis-of-registered-apprenticeship-in-10-states
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O investimento que os empregadores fazem nos jovens aprendizes é compensado pelos 
benefícios a longo prazo. Muitos empregadores preocupam-se com o custo da formação dos 
jovens. Uma análise dos investimentos em aprendizagem mostra que os ganhos em competências 
e de produtividade compensam os custos da formação. Mantendo antigos aprendizes formados, 
as empresas recuperam os custos de formação antes do final do período de formação ou pouco 
depois.10

Existem também ganhos económicos para os governos, a médio e longo prazo, através da 
poupança e das receitas fiscais. Aprendizagens eficazes reduzirão as despesas públicas com 
políticas ativas e passivas do mercado de trabalho e programas de segunda oportunidade 
dirigidos aos jovens. Aumentarão também as receitas provenientes dos impostos sobre os 
salários e sobre o consumo, porque os jovens com emprego remunerado recebem um salário e 
consomem mais. Um estudo recente nos Estados Unidos mostrou um retorno governamental de 
35,9 USD por cada dólar investido em aprendizagens.11 Um estudo semelhante no Reino Unido 
permitiu constatar que o valor líquido atual de uma libra gasta em aprendizagens é de cerca de 
16 a 21 libras.12

3.1.2 Uma colaboração tripartida e instituições fortes são elementos essenciais de 
sistemas de aprendizagem bem-sucedidos

A conceção e a implementação de aprendizagens de qualidade exigem o esforço coletivo dos 
governos, das organizações de trabalhadores e de empregadores, bem como dos profissionais 
de educação e formação. Os sistemas de aprendizagem de qualidade mais eficazes são 
regulamentados e financiados por leis e convenções coletivas e decisões políticas decorrentes 
do diálogo social.13 A partilha de custos entre agentes privados e públicos pode tornar as 
aprendizagens mais acessíveis e generalizadas. As experiências dos países desenvolvidos 
tendem a mostrar que o maior êxito está ligado à maturidade das instituições envolvidas e à sua 
capacidade de coordenar e de participar em consultas e no diálogo social, adaptar os currículos 
de formação e educação às necessidades dos empregadores e envolver os jovens aprendizes 
no processo. O diálogo social e a abordagem tripartida são um meio para promover melhores 
salários e condições de trabalho, bem como a paz e a justiça social. São fatores-chave de sucesso 
para promover a cooperação e o desempenho económico, ajudando a criar um ambiente propício 
à realização do objetivo do trabalho digno para jovens de ambos os sexos.

Embora as evidências sejam ainda escassas, a adaptação de sistemas de aprendizagem formais 
de qualidade às necessidades dos países em desenvolvimento está a criar resultados positivos 
no mercado de trabalho entre os jovens. Um programa de aprendizagem certificado de dois 
anos no setor do turismo, na Tanzânia, que reuniu a Associação dos Empregadores da Tanzânia, 
a Confederação do Turismo, a Associação dos Hotéis e o Colégio Nacional do Turismo, relatou 
uma satisfação crescente dos empregadores e uma taxa de colocação de 100 por cento após a 
conclusão da aprendizagem.14

10  R. Lerman (2014). Do firms benefit from apprenticeship investment? IZA World of Labor 2014:55.
11  Uma pesquisa conduzida pela empresa Mathematica no âmbito das políticas (2012) revela que, nos Estados Unidos, se estima 
que um ex-aprendiz pague mais 19,875 USD em impostos a nível federal, estatal e local do que um trabalhador em situação 
equiparada mas que não tenha passado pela formação em regime de aprendizagem. Estima-se que a redução das prestações 
sociais devido à aprendizagem (por exemplo, pagamentos de seguro de desemprego, senhas para aquisição de bens alimentares, 
encargos sociais e despesas administrativas) corresponda a 5.873 USD por aprendiz. Estes benefícios ultrapassam largamente o 
custo per capita da promoção de programas de aprendizagem (por exemplo, custos administrativos e custos com universidades 
comunitárias).
12  National Audit Office (2012). Adult apprenticeships: Estimating economic benefits from apprenticeships  (Londres). Os benefícios 
para a economia são calculados subtraindo os custos (ou seja, financiamento público, encargos pagos pelos empregadores, custo 
indireto da produção perdida enquanto se aprende) aos benefícios (ou seja, produtividade/salários mais elevados, menor 
desemprego, maiores receitas fiscais, pagamentos de prestações reduzidos).
13  OIT. Toolkit for Quality Apprenticeships – Volume I: Guide to Quality Apprenticeship Systems (Genebra, OIT, a publicar em breve).
14  OIT (2016). Making decent work a reality in Tanzania (Genebra, Organização Internacional do Trabalho).
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3.1.3 Outras características-chave do projeto incluem a duração significativa da 
formação no local de trabalho, a disponibilidade de contratos de aprendizagem, 
aconselhamento e qualificações reconhecidas

A maior parte do tempo de formação de um aprendiz deve ser passada no local de trabalho. Tal 
como acima indicado, a exposição ao local de trabalho aumenta as perspetivas de emprego dos 
jovens aprendizes – resultados positivos no mercado de trabalho entre os jovens. e a intensidade 
dessa exposição é importante. Quanto mais tempo um jovem aprendiz passa no trabalho, maior 
será a possibilidade de uma maior empregabilidade. Algumas experiências na Europa apontam 
para a importância dos serviços de aconselhamento durante o período de aprendizagem.15

Os programas de aprendizagem de qualidade exigem um contrato escrito que especifique as 
funções e responsabilidades dos aprendizes e dos empregadores, incluindo, se for caso disso, o 
modo como os programas de formação em regime de aprendizagem são cobertos pela proteção 
social. A remuneração é importante e poderia ser fixada a um determinado nível nacional, em 
conformidade com os requisitos mínimos nacionais ou setoriais ou com as convenções coletivas.

A atribuição de uma qualificação ou de um certificado melhora a capacidade dos jovens para 
sinalizar as suas competências e experiência profissional. Após um período de formação 
claramente definido e estruturado e a conclusão com êxito de uma avaliação formal, os 
aprendizes podem beneficiar de uma qualificação reconhecida que ajudará na sua transição 
para outros empregos.

3.2	 Abordagens	inovadoras	para	a	promoção	de	programas	de	
aprendizagem	de	qualidade

 ⦁ Fomentar o desenvolvimento de competências transversais e transferíveis em todas as 
profissões e setores, i) combinando competências técnicas com competências sociais de 
base, empresariais e digitais; e ii) incentivar a mobilidade/rotação dos aprendizes entre 
diferentes empresas.

 ⦁ Melhorar a qualidade e a capacidade de resposta das interações entre formadores e 
aprendizes através das tecnologias digitais. As aulas de vídeo e tecnologias similares 
são particularmente adequadas para realizar avaliações formativas em tempo real, 
envolvendo uma avaliação interativa do progresso e do conhecimento dos estudantes.16  
As tecnologias de informação e comunicação (TIC) permitem a interação instantânea e 
o retorno de informação utilizando aplicações assentes em tecnologias para a formação
no local de trabalho.17,18 Além disso, as TIC estão a promover a participação de jovens com
deficiência em programas de aprendizagem de qualidade.

 ⦁ Melhorar os serviços de orientação e aconselhamento profissional através da colaboração 
entre as entidades de formação, os serviços de emprego e as empresas.

 ⦁ Tornar os programas de aprendizagem mais acessíveis através da integração dos recursos 
de aprendizagem e da prestação dessa aprendizagem no local de trabalho. Para além de 
reduzir os custos da formação, esta medida melhora a sua qualidade e a importância do 

15  BusinessEurope et al. (2016). Towards a Shared Vision of Apprenticeships: Joint statement of the European social partners.
16  UNESCO (2015a). Unleashing the Potential: Transforming Technical and Vocational Education and Training (Paris, United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization).
17  K. Karkkainen e S. Vincent-Lancrin (2013). Sparking Innovation in STEM Education with Technology and Collaboration, Documento de 
trabalho da OCDE sobre Educação 91 (Paris, publicação da OCDE).
18  WEF (2015). New Vision for Education: Unlocking the Potential of Technology, Global Challenge Insight Report (Genebra, Forum 
Económico Mundial).
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mercado de trabalho, reforçando simultaneamente a segurança profissional dos jovens 
aprendizes.

 ⦁ Experimentar diferentes mecanismos de financiamento. Ao utilizarem mecanismos há 
muito estabelecidos para o ensino e a formação técnicos e profissionais públicos, como 
sistemas de taxas e financiamento público e privado, alguns países encontraram soluções 
para tornar os programas de formação em regime de aprendizagem de qualidade mais 
acessíveis aos governos e às empresas.

4 Ação para aprendizagens de qualidade
As aprendizagens de qualidade oferecem soluções a longo prazo para o desafio do emprego 
jovem. Dão resposta aos desajustamentos de competências através da intermediação de parcerias 
entre instituições de ensino e formação, empregadores, governos e parceiros sociais. Quando 
são bem-sucedidas, estas parcerias conduzem a uma melhoria dos currículos orientados para a 
procura, a uma duração significativa da formação e a estruturas de formação inovadoras, que, 
em última análise, dotam os jovens de competências relevantes para o mercado e aumentam, a 
longo prazo, as suas perspetivas de emprego.

O objetivo da iniciativa Empregos Dignos para os Jovens no âmbito desta prioridade temática é 
tornar as aprendizagens de qualidade – e a aprendizagem baseada na experiência profissional 
em geral – mais conhecidas, com preços mais acessíveis e mais eficazes. Muitos países, em 
particular os países em desenvolvimento, enfrentam desafios no estabelecimento e no reforço 
de sistemas de aprendizagem de qualidade. Frequentemente, os sistemas públicos de ensino 
e formação técnica e profissional dispõem de recursos e capacidades limitados para interagir 
com o mundo do trabalho. A acessibilidade dos preços ameaça também a adesão das empresas 
e a sustentabilidade dos sistemas a longo prazo. A iniciativa global sobre Empregos Dignos para 
os Jovens trabalhará com os parceiros tendo em vista o reforço de capacidades e estimular 
uma colaboração eficaz entre governos, empregadores, parceiros sociais e instituições de 
ensino e formação para a implementação de sistemas de aprendizagem de qualidade. A estreita 
cooperação e participação das organizações de trabalhadores e de empregadores com base 
no diálogo social e na abordagem tripartida é um fator-chave de sucesso na promoção de 
aprendizagens de qualidade.

4.1	 Ação	a	nível	global

A nível global, a iniciativa Empregos Dignos para os Jovens centrar-se-á na sensibilização e 
na partilha de conhecimentos, com base nos dados e na investigação produzidos pelos seus 
parceiros. Promoverá a sensibilização fundamentada em dados através do desenvolvimento 
de resumos (policy briefs) e estudos de caso em matéria de boas práticas. Também 
mobilizará os investigadores – incluindo as cátedras da UNESCO em matéria de 
desenvolvimento de competências – para a análise dos fatores determinantes de 
aprendizagens de qualidade bem-sucedidas, com destaque para:

 ⦁ os impactos de aprendizagens de qualidade nos resultados dos jovens no mercado de 
trabalho;

 ⦁ mecanismos eficazes para melhorar os sistemas informais de aprendizagem;

 ⦁ a extensão e as soluções para a desigualdade entre homens e mulheres nas aprendizagens 
de qualidade; e

 ⦁ o papel das principais características de conceção, desde quadros jurídicos e
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regulamentares à governação e ao diálogo social, aos papéis e responsabilidades das 
partes interessadas, ao financiamento equitativo e à inclusão social.

4.2	 Ação	a	nível	nacional	e	regional

O objetivo geral a nível nacional e regional é estabelecer e ampliar iniciativas inovadoras de 
aprendizagem de qualidade através de uma série de programas-piloto. A iniciativa Empregos 
Dignos para os Jovens identificará um conjunto de países onde podem ser implementados 
programas-piloto, centrando-se em setores/profissões de crescimento selecionados, onde as 
competências técnicas e profissionais são insuficientes ou onde se regista uma escassez de 
competências e existe potencial para a criação de emprego jovem.

A iniciativa Empregos Dignos para os Jovens e os seus parceiros apoiar-se-ão numa abordagem 
integrada que dê prioridade à igualdade entre homens e mulheres, à não discriminação e à 
proteção dos direitos dos jovens. Dados recentes mostram que as mulheres estão frequentemente 
sub-representadas nos programas de aprendizagem, representando 40 por cento dos aprendizes 
na Alemanha, 14 por cento no Canadá e apenas 1 por cento na Irlanda.19 Além disso, há uma 
segregação profissional significativa, com poucos aprendizes em setores de alta tecnologia, como 
a engenharia. A atribuição de prioridade à igualdade entre homens e mulheres constitui, pois, o 
cerne do trabalho da iniciativa Empregos Dignos para os Jovens. Além disso, a não discriminação 
e a proteção dos direitos dos jovens são essenciais para proporcionar oportunidades de 
aprendizagem eficazes e fazer progressos no âmbito dos ODS. As aprendizagens de qualidade já 
estão a abrir percursos profissionais para os jovens com deficiência, por exemplo, na Etiópia, no 
Brasil e na África do Sul, onde as reformas nacionais estão a tornar os sistemas de aprendizagem 
inclusivos no que diz respeito à deficiência.20

Os seguintes elementos são fundamentais para a abordagem estratégica da iniciativa global, a 
nível nacional:

 ⦁ Revisão de políticas e estratégia para a promoção de aprendizagens de qualidade. O 
trabalho a nível nacional basear-se-á numa revisão dos quadros regulamentares e das 
políticas existentes, dos enquadramentos institucionais, dos mecanismos de coordenação, 
dos mecanismos de financiamento e dos incentivos financeiros. A revisão irá contribuir 
para a reforma ou conceção de uma estratégia e quadro específicos para aprendizagens 
de qualidade – criando ligações com as políticas e estratégias relacionadas com o ensino 
e formação, a transição da escola para a vida ativa e o emprego jovem.

 ⦁ Reforço das capacidades dos intervenientes. Serão desenvolvidos, implementados e 
adaptados programas de análise das necessidades de formação e de desenvolvimento 
de capacidades, a fim de apoiar os principais papéis dos diferentes intervenientes, desde 
os decisores políticos aos professores, formadores e empregadores. Muitos sistemas de 
competências enfrentam uma escassez de professores e formadores, gestores, avaliadores 
e criadores de programas de formação, o que significa que é crucial garantir a cadeia de 
talentos das aprendizagens de qualidade, para que possam dar uma melhor resposta aos 
mercados de trabalho atuais e futuros. A formação de tutores e formadores internos nas 
empresas é crucial para manter esse talento e a qualidade da formação.

 ⦁ Uma abordagem integrada no desenvolvimento de currículos de formação e na prestação 
de outros serviços de apoio, por exemplo, orientação e aconselhamento. A iniciativa 

19  Confederação Europeia de Sindicatos (CES)/Unionlearn. 2016. A European Quality framework for Quality Apprenticeships – a European 
trade union proposal, https://www.etuc.org/publications/european-quality-framework-apprenticeships#.WK2WeG8rIdU, e Statistics 
Canada. 2017. The Government of Canada, http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/educ66a-eng.htm.
20  Sensibilização para a deficiência, a acessibilidade das comunicações e da informação, bem como o ambiente dos edifícios e 
disposições relativas a adaptações razoáveis são alguns dos elementos fundamentais que permitem tornar as aprendizagens mais 
inclusivas para as pessoas com deficiência.

https://www.etuc.org/publications/european-quality-framework-apprenticeships#.WK2WeG8rIdU
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/educ66a-eng.htm
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Empregos Dignos para os Jovens ajudará as autoridades nacionais no âmbito do ensino 
e da formação a melhorar a relevância dos currículos para as necessidades do mercado 
de trabalho, através da inclusão dos currículos para as necessidades do mercado de 
trabalho, através da inclusão e do reforço de competências sociais/profissionais 
básicas, empresariais e digitais. Promoverá a orientação e o aconselhamento dos jovens 
aprendizes através de uma estreita colaboração entre associações empresariais setoriais, 
instituições de ensino/formação e serviços de emprego.

 ⦁ Explorar os benefícios da tecnologia na aprendizagem, tanto no posto de trabalho 
como fora dele. As tecnologias digitais criam novas oportunidades para o fornecimento 
e avaliação de aprendizagens de qualidade. Para assegurar sistemas de aprendizagem 
de base tecnológica, a iniciativa Empregos Dignos para os Jovens mediará parcerias e 
colaboração entre legisladores, empregadores, instituições de ensino e formação e 
fornecedores de tecnologia.

Acompanhamento e avaliação. As aprendizagens de qualidade impõem importantes exigências 
às instituições de formação e aos empregadores, no sentido de manterem a sua qualidade e de 
apoiarem os jovens, tanto no que diz respeito à aprendizagem no local de trabalho como fora 
dele. Embora as instituições e parcerias fortes sejam cruciais, os esforços de acompanhamento 
e avaliação podem assegurar um ciclo de feedback positivo, fornecendo aos formadores e 
empregadores informações para melhorar os processos e compreender o seu impacto. A iniciativa 
Empregos Dignos para os Jovens apoiará os argumentos económicos para aprendizagens de 
qualidade através da assistência ao desenvolvimento de instrumentos de acompanhamento e 
avaliação.
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