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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 de ambos os sexos nas economias rurais são catalisadores poderosos do crescimento 
inclusivo e do desenvolvimento sustentável. Aproximadamente 88 por cento dos 1,2 mil milhões 
de jovens do mundo – os que têm idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos – vivem 
em países em desenvolvimento, muitos dos quais, apesar da rápida urbanização, continuam 
maioritariamente a viver em zonas rurais.1 Este dividendo demográfico oferece uma oportunidade 
única para fazer avançar as economias rurais e moldar o processo de transformação rural.

Libertar o potencial de empregos dignos nas economias rurais exige uma ação imediata e 
concertada. Os desafios são particularmente intimidantes para os jovens de ambos os sexos. 
Embora as taxas de desemprego jovem sejam geralmente mais baixas nas zonas rurais do que 
nas zonas urbanas,2 a pobreza entre os jovens trabalhadores é uma grande preocupação a nível 
global. Além disso, esta situação é ainda agravada pelos défices de trabalho digno na maioria 
das zonas rurais. As economias rurais caracterizam-se frequentemente por elevadas taxas de 
informalidade, emprego irregular e mau funcionamento das instituições do mercado de trabalho. 
Os jovens das zonas rurais são normalmente contratados numa base ocasional ou sazonal, 
com condições de trabalho precárias e acesso limitado ou inexistente à proteção social.3 Deve 
ser dada especial atenção aos países em desenvolvimento e emergentes, onde 39 por cento 
dos trabalhadores jovens vivem em pobreza extrema ou moderada.4 Mais de 80 por cento das 
pessoas em situação de pobreza extrema ou moderada nos países em desenvolvimento e nos 
países emergentes vivem em zonas rurais.5

Não obstante o seu contributo significativo para o setor agrícola, as mulheres jovens dos 
meios rurais, por norma, encontram-se em posições de desvantagem, quando comparadas 
com os homens da mesma idade. Em média, as mulheres representam 40 por cento da mão-
de-obra agrícola nos países em desenvolvimento. Trabalham geralmente como agricultoras de 
subsistência, trabalhadoras remuneradas ou não remuneradas em explorações familiares ou 
como empresárias que gerem empresas agrícolas ou não agrícolas. Além disso, as mulheres 
realizam a maior parte dos cuidados não remunerados e do trabalho doméstico nas zonas 
rurais, apoiando as gerações atuais e futuras de trabalhadores rurais dentro das suas famílias e 
comunidades.6

As oportunidades limitadas de obter educação e formação de qualidade, desenvolver e reforçar as 
competências relevantes para o emprego e aceder às terras, ao crédito e aos mercados dificultam 
a transição dos jovens rurais para um trabalho digno. Do mesmo modo, as restrições sociais, 
culturais e económicas limitam as oportunidades de entrada e de êxito das jovens mulheres 
nos mercados de trabalho rurais.7 O afastamento geográfico das zonas rurais e a natureza das 
relações de trabalho têm igualmente impacto nos direitos dos jovens no trabalho, limitando o 
seu envolvimento com as organizações de trabalhadores e empregadores e enfraquecendo a sua 
posição no diálogo social.8,9 Abordar as vulnerabilidades dos jovens e eliminar estas barreiras 
é crucial para facilitar o seu acesso a um trabalho digno e a uma participação significativa nas 
economias rurais.

1  Nações Unidas, Departamento dos Assuntos Económicos e Sociais/Divisão da População (2014). World Urbanization Prospects: The 
2014 Revision, Highlights.
2  Elder et al. (2015). Youth and rural development: Evidence from 25 school-to-work transition surveys (Genebra, Organização 
Internacional do Trabalho).
³  FAO (2014). Youth and agriculture: Key challenges and concrete solutions.
4  OIT (2017). Trends Econometric Models.
5  OIT (2016). World Employment and Social Outlook 2016 – Transforming jobs to end poverty.
6  FAO. Women and decent work, http://www.fao.org/rural-employment/work-areas/women-and-decent-work/en/.
7  FAO, IFAD e OIT (2010). Gender dimensions of agricultural and rural employment: Differentiated pathways out  of poverty.
8  OIT (2016). Draft policy guidelines for the promotion of sustainable rural livelihoods targeting the agro-food sectors (Genebra).
9  OIT (2015). «Rights at Work in the Rural Economy», in Portfolio of Policy Guidance Notes on the Promotion of Decent Work in the 
Rural Economy (Genebra).

http://www.fao.org/rural-employment/work-areas/women-and-decent-work/en/
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Além disso, os Empregos Dignos para os jovens são um canal essencial de transmissão para passar 
do crescimento à redução da pobreza, em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. Os jovens de ambos os sexos que vivem em situação de pobreza, por norma 
dependem do rendimento do seu trabalho – o seu único bem. A iniciativa Empregos Dignos para 
os jovens contribui para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS8), que compromete 
os Estados-membros a «Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego 
pleno e produtivo e o trabalho digno para todos». Por sua vez, isto é fundamental para alcançar 
todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

3 Evidências e inovações

3.1	 O	que	funciona	para	impulsionar	o	emprego	jovem	na	economia	rural

3.1.1 Foco na diversificação económica e no desenvolvimento agrícola

A diversificação económica rural e os investimentos no desenvolvimento agrícola contribuem 
para o processo global de transformação estrutural e traduzem-se em mais e melhores empregos 
para os jovens. Na maior parte das regiões em desenvolvimento, a agricultura deverá manter a sua 
quota-parte considerável no emprego e nos meios de subsistência nas zonas rurais devido à inércia 
estrutural; por conseguinte, é importante investir no desenvolvimento agrícola, aumentando os 
rendimentos dos agricultores e aumentando os rendimentos agrícolas.10 Os rendimentos mais 
elevados aumentam a procura local, o que – juntamente com maiores rendimentos agrícolas – 
levará a novas atividades, consolidará cadeias de valor e expandirá as agroindústrias, que são 
importantes motores da criação de emprego e da diversificação económica.

As atividades não agrícolas são uma fonte fundamental de rendimento para as famílias rurais, 
incluindo os agricultores sem terra e os agricultores de subsistência. Tendo em conta as 
restrições em matéria de crédito, estas atividades produzem dinheiro que pode ser investido 
em fatores de produção que aumentam a produtividade. Há aqui oportunidades para os jovens: 
estas medidas devem ser promovidas tanto nas empresas a montante, fornecendo fatores de 
produção e serviços aos agricultores, como nos segmentos de comercialização e transformação 
de produtos agrícolas, a jusante.

3.1.2 Melhorar o acesso dos jovens aos recursos produtivos – dentro e fora da agricultura

Garantir o acesso aos recursos produtivos é fundamental para atrair os jovens para as atividades 
rurais, especialmente na agricultura.11 Verifica-se entre os jovens de zonas rurais, em especial das 
jovens, ausência de património e de gestão de bens produtivos como terras, capital financeiro, 
informação e tecnologia. O acesso à terra é fundamental para entrar na agricultura, mas os 
jovens enfrentam graves desvantagens, em comparação com os adultos. Os dados provenientes 
do Burquina Faso, da China, da Etiópia, do México, das Filipinas e do Uganda revelam o sucesso 
de uma série de iniciativas que visam facilitar o acesso dos jovens à terra. Entre estas medidas, 
contam-se as seguintes: i) defesa da aplicação das leis e regulamentos que concedem aos jovens 
o direito de posse de terras e o direito de propriedade; ii) reabilitação e subsequente distribuição
de terras aos jovens; e iii) empréstimos e contratos de locação de terrenos para jovens. De igual
modo, os dados apresentados pelo Bangladeche, Camboja, Canadá, França, Moldávia, Senegal
e Uganda sugerem que i) os agrupamentos em clubes informais de poupança; ii) os produtos
financeiros expressamente destinados aos jovens; iii) a redução do risco de empréstimo; e iv)
todos os programas de orientação prometem dar resposta aos obstáculos financeiros no domínio

10  Losch (2016). «Structural transformation to boost youth labour demand in sub-Saharan Africa: The role of agriculture, rural areas 
and territorial development», Documento de Trabalho n.º 204 do Departamento da Política de Emprego (Genebra, Organização 
Internacional do Trabalho).
11  F.J. Proctor e V. Lucchesi (2012). Small-scale farming and youth in an era of rapid rural change (IIED/HIVOS).
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do capital com que se deparam os jovens de ambos os sexos nas zonas rurais.12 

3.1.3 Foco na capacitação das mulheres jovens na economia rural

A promoção da igualdade entre homens e mulheres e da capacitação é fundamental para 
a diversificação e a transformação rurais, bem como para a prosperidade económica das 
populações rurais. A capacitação implica a adoção de uma abordagem holística para promover 
empregos dignos para as mulheres jovens e implementar estratégias que contemplem a sua 
tomada de decisão, as suas relações de poder e a sua voz política. Isto exige políticas que 
proporcionem às mulheres jovens mais opções para a sua vida profissional, incluindo profissões 
sensíveis às questões de género, equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar, proteção da 
maternidade, ambientes de trabalho seguros e locais de trabalho mais próximos da residência.13 
A Iniciativa Taqeem, uma parceria entre o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola e 
a Organização Internacional do Trabalho, centra-se no reforço da base de evidências sobre o que 
funciona no apoio às mulheres jovens nas zonas rurais do Médio Oriente e do Norte de África.14 
As evidências provenientes do Egipto mostram que a oferta de formação técnica, empresarial e 
profissional em clubes de mulheres jovens teve um impacto positivo no desenvolvimento das 
empresas nas zonas rurais.    1 5

3.1.4 Um ambiente empresarial favorável aos jovens

Um ambiente empresarial propício ao investimento e que estimula um setor privado competitivo 
é crucial para que os jovens tenham êxito tanto nas atividades agrícolas como não agrícolas. Isto 
implica que entrem em ação vários elementos interligados, desde os fatores económicos (por 
exemplo, políticas macroeconómicas, comerciais e fiscais; quadros jurídicos e regulamentares) 
aos fatores sociais (por exemplo, a existência de proteção social e inclusão social adequadas), 
políticos (por exemplo, estabilidade, boa governação e respeito pelos direitos humanos universais 
e pelas normas internacionais do trabalho) e ambientais.16 Os dados apontam para o importante 
efeito do desenvolvimento das infraestruturas, da conectividade e da acessibilidade para a 
viabilização de empresas sustentáveis nas zonas rurais. Estas aproximam os jovens agricultores 
e empresários dos mercados, reduzem os custos de produção, aumentam a produtividade e 
a competitividade e, em última análise, reforçam as ligações entre as áreas rurais e 
urbanas, atraindo novos investimentos (privados).17

O aumento da produtividade agrícola e a ajuda aos pequenos produtores e às pequenas e médias 
empresas (PME), para que se transformem em atividades de maior valor acrescentado na cadeia 
de abastecimento, podem gerar empregos dignos e aumentar os mecanismos de resposta face 
à quebra da produção agrícola ou à volatilidade dos preços. Estes esforços reconhecem o papel 
do crescimento agrícola na redução da pobreza rural e são coerentes com a necessidade prevista 
de aumentar a produção alimentar mundial em 60 por cento até 2050.18

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 

12  FAO (2016). Youth and Agriculture: Key Challenges and Concrete Solutions.
13  Consultar, por exemplo, FAO, FIDA e OIT (2010). Gender dimensions of agricultural and rural employment: Differentiated pathways 
out of poverty.
14  Consultar www.ilo.org/taqeem.
15  A. Elsayed e R. Roushdy (2017). Empowering young women through business and vocational training: Evidence from a field 
intervention in rural Egypt, Impact Report Series, n.º 8 (Genebra, Organização Internacional do Trabalho).
16  Para informação adicional, consultar as publicações do programa Ambiente Favorável para Empresas Sustentáveis (EESE) e da OIT 
(2008). Promoção do emprego rural para a redução da pobreza, Relatório IV, Conferência Internacional do Trabalho.
17  OIT (2007). Promoção de empresas sustentáveis, Relatório VI, Conferência Internacional do Trabalho (Genebra).
18  FAO (2012). World Agriculture Towards 2030/2050: The 2012 Revision, Documento de Trabalho da ESA n.º 12-03.

http://www.ilo.org/taqeem
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realização do objetivo do trabalho digno para os jovens de ambos os sexos.

3.1.5 Aumento da produtividade e da empregabilidade dos jovens através da educação                                                          
lllllllllle do desenvolvimento de competências

A solução para a escassez de competências é crucial para facilitar uma transformação rural 
produtiva e sustentável.19 A formação em matéria de competências reforça os resultados de 
jovens de ambos os sexos no mercado de trabalho. O seu efeito é maior quando a formação 
é orientada para a procura, proporcionando aos jovens competências técnicas e não 
técnicas (soft skills) e aprendizagem no local de trabalho.20 As evidências provenientes do 
Zimbabué mostram que a combinação de formação técnica, extensão agrícola e serviços de 
instrução e acompanhamento, bem como de acesso ao financiamento, melhoraram os 
rendimentos dos jovens das zonas rurais e levou a um aumento das despesas com a saúde 
e a um maior bem-estar das crianças.21

3.1.6 Tornar mais verde a economia rural pode também conduzir a ganhos de 
produtividade e melhorar as perspetivas do mercado de trabalho para os jovens 
nas zonas rurais

A economia verde tem um potencial considerável para a criação de emprego jovem nas zonas 
rurais, contribuindo assim para mitigar as alterações climáticas. Por exemplo, na agricultura, 
poderiam ser criados cerca de 12 milhões de empregos verdes na produção de biomassa para 
fins energéticos e indústrias conexas.22 Além disso, três em cada quatro empregos a nível mundial 
estão atualmente dependentes da água, apontando para numerosas oportunidades no setor 
da água – quer na gestão quer noutras profissões em indústrias dependentes (por exemplo, 
agricultura, pescas, energia).23 Para explorar o potencial da economia verde, os jovens das zonas 
rurais precisam de dispor de competências adequadas. Os dados provenientes da China, das 
Baamas, do Quénia, Ruanda, Uganda e Zanzibar enfatizam o valor da educação formal e informal, 
da formação no posto de trabalho, da promoção do setor empresarial agrícola e dos recursos em 
linha para melhorar a informação e melhorar as competências entre os jovens das zonas rurais.24

3.2	 Inovações	 na	 promoção	 do	 emprego	 jovem	 nas	 zonas	 rurais

3.2.1 Aumentar a eficiência da formação através de:

 ⦁ incorporação da formação e educação no domínio agrícola nos currículos do ensino 
primário e secundário;

 ⦁ modernização dos currículos agrícolas existentes, mediante a introdução de novas 
tecnologias e uma maior consideração da sustentabilidade e da agricultura biológica;

 ⦁ apresentação de exemplos das carreiras de jovens agricultores e de empresários agrícolas 
bem-sucedidos para incentivar a participação dos jovens na agricultura e reduzir o 

19  Elder et al. (2015). Youth and rural development: Evidence from 25 school-to-work transitions, Work4Youth Publication Series n.º 29 
(OIT); Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional (2015). Ending poverty and sharing prosperity, Global Monitoring Report 
2014/2015 (Washington, DC).
20  Kluve et al. (2016). Interventions to improve the labour market outcomes of youth: a systematic review of training, entrepreneurship 
promotion, employment services, and subsidized employment interventions (ILO); e OIT (2017). Towards evidence-based active labour 
market programmes in Egypt: Challenges and way forward, Impact Report Series, n.º 4.
21  Lachaud et al. (2015). The impact of agri-business skills training in Zimbabwe: an evaluation of the Training for Rural Economic 
Empowerment (TREE) program (OIT).
22  UNEP (2008). Green Jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world.
23  UN Water (2016). Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento da Água: Água e emprego.
24  FAO (2014). Youth and agriculture: Key challenges and concrete solutions.
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estigma associado à agricultura;
 ⦁ integração das tecnologias de informação e comunicação, conforme adequado;
 ⦁ introdução de abordagens de formação sensíveis à dimensão de género para os 

jovens, centradas não só na agricultura no sentido mais estrito, mas também no 
«empreendedorismo socioeconómico sustentável» e na capacitação;25 e

 ⦁ melhoria do acesso à formação profissional e empresarial, com ênfase nos setores 
ambientais.

3.2.2 Promoção de empresas  agrícolas, cadeias de valor e modelos de     
 empreendedorismo eficientes através de:

 ⦁ balcões de atendimento  únicos em que os jovens tenham acesso à formação, aos serviços 
de emprego, a aconselhamento sobre crédito, etc.;

 ⦁ incentivo à criação de centros de incubação que combinem diferentes tipos de produção 
agrícola (pecuária, culturas agrícolas, aquicultura) e serviços (comercialização, inovação, 
investigação), com o objetivo de promover sinergias;

 ⦁ promoção e reforço das iniciativas locais para desenvolver o turismo e as cadeias de 
abastecimento curtas através de transferências locais de conhecimento e das novas 
tecnologias;

 ⦁ facilitação do acesso dos jovens aos mercados;
 ⦁ em caso de dispersão da produção, melhoria da coordenação entre os produtores e os 

maiores compradores através do estabelecimento de pontos de recolha e calendários 
adequados em que a informação sobre o mercado possa igualmente ser trocada (preços, 
preferências dos consumidores, melhores práticas, etc.);

 ⦁ promoção da integração de jovens de ambos os sexos nos agrupamentos de produtores 
e nas organizações de agricultores, em especial as que operam em cadeias de valor 
específicas, e nas organizações setoriais de trabalhadores e empregadores, promovendo 
assim a sua participação nos processos de diálogo social;

 ⦁ promoção do respeito pelos direitos humanos e laborais dos trabalhadores migrantes 
nos setores agrícolas de forma mais ampla (por exemplo, pescas, silvicultura, pecuária e 
aquicultura);

 ⦁ desenvolvimento de regimes de emprego sazonal nos setores agrícola e das infraestruturas. 
Para tal, é necessário informar e reforçar a capacidade das associações patronais para 
aplicar estes regimes e dos trabalhadores migrantes para neles participarem; e

 ⦁ promoção (da portabilidade) dos direitos de proteção social dos trabalhadores migrantes 
agrícolas.

3.2.3 Promover a capacitação das mulheres jovens na economia rural:

 ⦁ promoção de postos de trabalho e de emprego seguros, flexíveis e favoráveis às mulheres;
 ⦁ adoção de sistemas de proteção do direito do trabalho e de segurança social que deem 

25  Esta formação deveria incluir o desenvolvimento de competências e a ligação entre a agricultura e outros setores e serviços. Para 
o efeito, a FAO desenvolveu as “Junior Farmers Field and Life Schools” (Escolas Juniores de Campo e para a Vida de Agricultores), 
uma abordagem inovadora que oferece a jovens rurais vulneráveis formação nas competências agrícolas, empresariais e de 
vida necessárias para alcançar uma vida digna e para se tornarem membros mais produtivos e ativos das suas comunidades. A 
metodologia da formação da OIT em matéria de fortalecimento económico rural visa identificar sistematicamente as oportunidades 
de emprego e de geração de rendimentos a nível comunitário; conceber e concretizar programas de formação adequados com os 
organismos locais de formação públicos e privados; e oferecer o necessário apoio pós-formação, por exemplo facilitando o acesso 
aos mercados e ao crédito.
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prioridade à melhoria das condições de trabalho doméstico e no domicílio; e
 ⦁ melhoria dos dados e da análise sobre o trabalho das mulheres jovens através de medidas 

de capacitação, paridade entre homens e mulheres, uso do tempo, equilíbrio entre a vida 
profissional e a vida privada e capacidades de decisão.

3.2.4 Facilitar o acesso aos recursos produtivos através de:

 ⦁ sensibilização para reformas agrárias e/ou para a aplicação efetiva da legislação e 
regulamentação existente que permitem aos jovens o acesso à terra, por exemplo através 
de sistemas de partilha de terras entre jovens e de programas de certificação de terras; e

 ⦁ incentivo à concessão de empréstimos e garantias a grupos.

3.2.5 Aproveitar potencial de empregos verdes nas zonas rurais através da:

 ⦁ introdução, reforço e aplicação de práticas ecológicas com trabalho intensivo na 
agricultura em zonas onde a oferta de mão-de-obra jovem é elevada, através de práticas 
como a agricultura push-pull, a gestão especializada de pragas, a agroecologia e a 
agricultura biológica. As práticas economizadoras de mão-de-obra, como a mecanização 
das explorações agrícolas de sementeira direta, podem ser aplicadas em zonas com 
menos trabalhadores jovens;

 ⦁ promoção e apoio da certificação de práticas verdes na agricultura para uma melhor 
negociação dos preços, mas assegurando que os jovens não fiquem inibidos pelos custos 
decorrentes de sistemas de apoio, como os sistemas de garantia participativa; e

 ⦁ criação de um ambiente político favorável e investimento público e privado na participação 
dos jovens na agricultura, através do seguinte: revisão das políticas de reforma 
agrária; iniciativas de imagem de marca (branding) e marketing; investimentos em 
infraestruturas rurais; e aumento do acesso dos jovens à terra, a outros recursos e a 
oportunidades de formação.

4 Ação relativa aos jovens na economia rural
A nível global, a iniciativa Empregos Dignos para os jovens  promove a coerência nos esforços das 
instituições a nível mundial para sensibilizar e promover a criação de emprego para os jovens nas 
zonas rurais. Reforça a base de conhecimentos através da documentação de intervenções com 
impacto demonstrado e da recolha e divulgação de boas práticas. A nível nacional e regional, a 
iniciativa Empregos Dignos para os jovens tem em conta tanto a oferta como a procura de mão-
de-obra rural, explorando mecanismos que facilitem o equilíbrio entre a oferta e a procura, bem 
como a criação de emprego rural a longo prazo. Todos os projetos de ação por país incluem uma 
componente de produção de evidências.

A ação no terreno distingue entre medidas a nível institucional e a nível do apoio direto. O 
primeiro visa reforçar a capacidade dos governos e de outras partes interessadas para 
promoverem um ambiente empresarial favorável e, simultaneamente, promoverem políticas 
integradas e coerentes nos domínios rural e do mercado de trabalho. O último centra-se na 
aplicação de estratégias integradas para melhorar a empregabilidade e facilitar o acesso aos 
recursos e mercados produtivos. A fim de garantir a sustentabilidade e um maior impacto, serão 
realizadas análises sistémicas de mercado adaptadas para revelar as restrições do mercado que 
dificultam o emprego dos jovens nas zonas rurais. Com base nessas análises, as intervenções 
podem assumir várias formas, algumas das quais são descritas a seguir. A promoção da 
igualdade entre homens e mulheres e a capacitação das mulheres jovens nas zonas rurais serão 
prioritárias em todas as medidas a nível institucional e de apoio direto. A estreita cooperação e a 
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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 Empregos Dignos para 
os jovens na economia rural.

4.1	 Ação	a	nível	institucional

4.1.1 Apoiar o desenvolvimento e a aplicação de abordagens políticas integradas

A iniciativa Empregos Dignos para os jovens estimulará e reforçará abordagens políticas 
integradas e programas estratégicos a nível nacional e local para promover o emprego jovem 
nas zonas rurais. Haverá um reforço no desenvolvimento de capacidades institucionais, bem 
como de investimentos públicos e privados mais responsáveis nos sistemas agroalimentares e 
no desenvolvimento rural. A fim de aproveitar o potencial de emprego inexplorado da agricultura 
e de outros setores rurais, será ativamente incentivado o diálogo entre os intervenientes na 
agricultura e no mercado de trabalho e reforçada a coerência entre as políticas intersectoriais 
que tenham em vista o emprego digno nas zonas rurais.

A violência baseada no género, a maternidade precoce e o casamento infantil, bem como o 
envolvimento em conflitos, são elementos transversais que os jovens rurais enfrentam e que os 
decisores políticos devem incluir na estratégia integrada. Serão envolvidas instituições públicas 
e privadas nacionais, incluindo ministérios responsáveis pela agricultura, juventude, questões de 
género e questões laborais, organizações de produtores, grupos de jovens, institutos nacionais de 
estatística e centros de investigação. Através de políticas macroeconómicas e setoriais favoráveis 
ao emprego, de serviços e programas de emprego adaptados de forma eficaz, e de uma maior 
sensibilização através de parcerias multidisciplinares, os jovens terão maiores perspetivas de 
aceder a empregos dignos e produtivos.

4.1.2 Incentivar um ambiente empresarial favorável e inclusivo

Em consulta com várias partes interessadas, os governos serão apoiados nos seus esforços para 
atrair investimento na economia rural. As reformas a nível nacional do ambiente empresarial 
devem centrar-se em políticas, legislação e regulamentação que abranjam domínios como o 
sistema fiscal e aduaneiro, o comércio e a concorrência, bem como as condições gerais para 
o desenvolvimento do setor privado. O desenvolvimento das PME rurais, que tendem a ser de 
mão-de-obra intensiva, será objeto de especial atenção.26 Dado que as infraestruturas físicas 
são uma componente fundamental do clima de investimento, serão promovidos métodos de 
desenvolvimento das infraestruturas que exigem emprego intensivo.27

4.2	 Ação	através	de	apoio	direto

4.2.1 Reforço do ensino e da formação

Os jovens de ambos os sexos beneficiarão de abordagens de formação eficientes e inovadoras 
que lhes permitam alinhar as suas competências com a procura de trabalho rural. Serão 
introduzidos nos currículos educativos módulos sobre agricultura e empresas agrícolas. Fora do 
sistema educativo formal, os jovens poderão obter conhecimentos sobre empreendedorismo 
sustentável, por exemplo através de intercâmbios com agricultores mais velhos sobre práticas 
e tecnologias que se revelaram eficazes na gestão dos recursos naturais.28 Haverá apresentação 

26  OIT. Draft policy guidelines for the promotion of sustainable rural livelihoods, pp. 7–8.
27  Consultar http://www.ilo.org/employment/units/emp-invest/employment-intensive-investment/lang--en/index.htm.
28  Consultar http://www.fao.org/rural-employment/work-areas/youth-employment/skills-development/en/.

http://www.ilo.org/employment/units/emp-invest/employment-intensive-investment/lang--en/index.htm
http://www.fao.org/rural-employment/work-areas/youth-employment/skills-development/en/
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de boas práticas e de empresários agrícolas bem-sucedidos, com vias de aprendizagem 
desenvolvidas para permitir a expansão de abordagens inovadoras e atrair mais jovens para o 
setor agrícola. Através de um ensino e de uma formação adaptados, os jovens terão melhores 
competências agrícolas e não agrícolas, reforçando as suas perspetivas de emprego.

4.2.2 Facilitação de empresas agrícolas, cadeias de valor e modelos de     
 empreendedorismo eficientes

A iniciativa Empregos Dignos para os jovens desenvolverá uma via de emprego para os jovens. 
Em primeiro lugar, a transição da escola para o mercado de trabalho rural será facilitada através 
de balcões únicos onde jovens de ambos os sexos tenham acesso à formação, aos serviços 
de emprego, ao aconselhamento em matéria de crédito, etc. Em segundo lugar, os jovens das 
zonas rurais terão um melhor acesso a oportunidades de trabalho digno através de intervenções 
específicas nas explorações agrícolas e fora das explorações agrícolas em determinadas cadeias 
de valor agrícola, facilitando as ligações com parceiros do setor privado para estimular a 
experiência prática e o acesso ao mercado. Será apoiada a inclusão de grupos de jovens nas 
organizações de trabalhadores, empregadores e agricultores, bem como a inclusão dos jovens 
nas cooperativas e a criação de cooperativas por jovens. Isto permitirá que os jovens de ambos 
os sexos reúnam recursos, partilhem riscos, adquiram maior poder de negociação e melhorem o 
acesso aos mercados.

4.2.3 Garantir o acesso aos recursos produtivos

Ao garantir que as iniciativas facultam aos jovens de zonas rurais, em especial às mulheres, 
acesso a recursos como a terra, tecnologia e serviços financeiros, a agricultura será promovida 
como uma atividade empresarial atraente. Além disso, serão incentivadas as facilidades de 
crédito e os empréstimos especificamente adaptados aos jovens de zonas rurais. O acesso dos 
jovens às terras será assegurado mediante a concessão de subsídios e locação de terras através 
de associações ou cooperativas agrícolas de jovens. Além disso, os jovens beneficiarão de um 
maior investimento em infraestruturas sociais e económicas que lhes permitam perspetivas de 
emprego e condições de vida atrativas.

4.2.4 Promover empregos verdes

A iniciativa promoverá ativamente a adoção de atividades respeitadoras do ambiente na 
agricultura e desenvolverá a formação das populações rurais em matéria de utilização de 
tecnologias agrícolas verdes, através de atividades de reforço das capacidades (por exemplo, na 
agricultura biológica e na agricultura de conservação). Reforçará igualmente a sensibilização para 
as perspetivas de emprego dos trabalhadores rurais em sistemas alimentares mais ecológicos. 
A recolha de informações sobre práticas agrícolas sustentáveis do ponto de vista ambiental e 
socialmente aceitáveis, a fim de melhorar a gestão dos recursos naturais, bem como a saúde e 
as condições de trabalho dos trabalhadores rurais, contribuirá para esse efeito.
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Como a mudança acontece – Uma teoria simplificada da mudança

Procura de mão-de-obra:
São criados empregos dignos para os jovens na 

economia rural, e a qualidade dos empregos 
existentes é melhorada

Oferta de mão-de-obra:
Uma percentagem crescente de jovens em zonas 

rurais tem empregos produtivos e dignos na 
economia rural

Melhores condições 
empresariais favoráveis 

ao emprego na 
economia rural

Coerência das políticas 
reforçada

Os jovens de zonas 
rurais deparam-se com 

menos obstáculos à 
criação e à gestão de 

uma empresa

Maior empregabilidade 
de jovens de ambos os 

sexos 

Estímulo de 
um ambiente 
empresarial 
favorável e 
inclusivo

Desenvolvimento 
e execução das 

políticas laborais, 
rurais e setoriais 

apoiadas

Ligações 
facilitadas às 

cadeias de valor 
das empresas 
agrícolas e a 

outros mercados

Acesso facilitado 
aos recursos 
produtivos

Implementação 
de programas de 

formação profissional 
e empresarial 

(incluindo para 
empregos verdes)

Impacto a longo 
prazo

Impacto a médio  
prazo

Resultados 
(Outputs)

Atividades a nível institucional Atividades a nível do apoio direto
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